UBND TỈNH SÓC TRĂNG
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1807 /SNV-TCCC

Sóc Trăng, ngày 00 tháng 8 năm 2022

V/v thông báo tuyển sinh đào tạo
trình độ thạc sĩ năm 2022 tại Học
viện Chính trị Khu vực IV

Kính gửi:
- Công an tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh;
- Thủ trưởng Sở, ban ngành tỉnh;
- Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp;
- Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố,
tỉnh Sóc Trăng.
Căn cứ Thông báo số 266-TB/HVCTKV IV ngày 23/6/2022 của Học viện
Chính trị Khu vực IV về việc tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2022;
Theo Công văn số 919-CV/BTCTU ngày 08/7/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh
ủy về việc thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022;
Sở Nội vụ thông báo đến các cơ quan, đơn vị có nhu cầu cử cán bộ, công
chức, viên chức tham gia dự tuyển thạc sĩ tại Học viện Chính trị Khu vực IV năm
2022; Đối tượng, điều kiện và hồ sơ đăng ký dự tuyển theo hướng dẫn tại Thông
báo số 266-TB/HVCTKV IV ngày 23/6/2022 của Học viện Chính trị Khu vực IV
(đính kèm). Thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển trực tiếp tại Học viện Chính trị Khu vực
IV. Đồng thời, gửi văn bản và hồ sơ cử học viên tham gia dự tuyển về Sở Nội vụ
để tổng hợp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định cử dự tuyển trước
ngày 20/9/2022 theo quy định.
Riêng đối với các cơ quan: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ
huy Bộ đội biên phòng tỉnh cử cán bộ tham gia dự tuyển thạc sĩ trình cơ quan quản
lý theo thẩm quyền.
Thông báo số 266-TB/HVCTKV IV ngày 23/6/2022 của Học viện Chính trị
Khu vực IV được đăng trên Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đăng Cổng thông tin điện tử;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUÓC GIA
HỒ CHÍ MINH
HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU vực IV
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Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2022, Học viện Chính trị khu vực IV
thòng bảo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2022 như sau:
1. Chuyên ngành tuyển sinh
Ngành đào tạo
Xây dựng Đảng và Chính quyên
nhà nước
Chính trị học

Mẫ ngành

8310202
8310201

Chính sách cồng

8340402

Pháp luật về quyền con người

8380109

Kinh tế chính trị

8310102

Lý luận và lịch sử nhà nước và
pháp luật

8380106

2« Hình thức, thời gian và địa điểm đào tao

- Hình thức đào tạo: Chính quy không tập trung
- Thời gian đào tạo: 24 tháng (học các ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật)
- Địa điểm đào tạo: Học viện Chính tri khu vực IV, số 06 Nguyễn Văn Cừ,
phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố cần Thơ.
3. Đối tưựng và điều kiện dự tuyển
Thí sinh dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ phái đáp ứng các điều kiện sau:
3.L Đoi tượng tuyển sinh:

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại các cơ quan
Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, đoàn thể chính trị-x ã hội. Các
trường hợp khác do Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh - Gỉára đôc Học viện Chính trị
quốc gia Hồ Chí Minh xem xét quyết định.
3.2. Điều kiện dự tuyển
3.2. L Điều kiện về văn bằng:
1

- Có báng tôt nghiệp đại học chuyên ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên
neành đăng ký dự thi;
- Có bàng tốt nghiệp đại học chuvên ngành gần, ngành khác với chuyên nẹàiìh
đăng ký dự thi phải có chứng chỉ học bô sung kiên thức đo Học viện câp trước khi dự
thi (chi tiết xem phụ ìục ỉ):
- Có bằng tốt nghiệp đại học đo cơ sờ giáo dục nước ngoài cấp phù hợp với
ngành dự thi phải được Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo thâm
định, cấp gỉấy công nhận.
3.2.2. Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải đạt yêu câu về nàna lực
ngoại ngữ và được minh chứng bằng một trong các văn bang, chứng chỉ sè miễn
thi môn ngoại ngữ:
- Bằne tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được dào tạo toàn thời gian ở nước
ngoài hoặc trên 70% số tín chi trong chương trình đào tạo ở nước ngoài và được
Cục Quản lý chât lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận văn bằng theo quy
định hiện hành.
- Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngừ nước ngoài do các co sở của Việt
Nam cấp.
- Một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ trình độ ngoại ngữ đạt trình độ
tương đương bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho người
Việt Nam trong thời hạn 2 năm từ ngày câp chứng chỉ đên ngày đăng ký dự thi
hoặc các chứng chỉ tương đương khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bỏ, còn
hiệu ỉực tính đến ngày đăng ký đự tuycn và được Giám đốc Học viện tô chức thâm
định theo quy định hiện hành.
3.2.3. Điều kiện về kinh nghiệm công tác chuyên môn
- Thí sinh dự thi có bằng tổt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp:
Được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học nếu xếp loại tốt nghiệp từ Khá trở len.
- Thí sinh dự thi có bàng tốt nghiệp đại học ngành khác phải có ít nhất 01 năm
kình nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngành đăng ký dự thi kể từ ngày có quyếi
định tiếp nhận công tác đến ngày đàng ký dự thi. Trường hợp đặc biệt do Chù tịch
Hộỉ đồng tuyển sinh Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh xem xét quyêt định.
3.2.4. Điều kiện về sức khỏe: Đủ sức khỏe để học tập (cỏ giắ)' chứng nhận sức
khỏe của Bệnh viện đa khoa cấp huyện hoặc tương đương trờ ỉén).
3.2.5. Điều kiện về hồ sơ: Nộp đầy đủ hồ sơ theo thông báo tuyên sinh và
đúng thời gian theo quy định của Học viện.
4.

Đối tượng và chính sách tru tiên

4.1. Bối tượng ưu tiên;
- Thí sinh có thời gian công tác liên tục 2 năm irở lên (tỉnh đến ngày hởi hạn
nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa pìiươns được quv định ìà Khu vực 1 trong
Quv chế tuyển sinh đại học, cao đăng chính quy hiện hành và phái có quvết định

tiểp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác cùa cơ quan, tổ chửc có thẩm
quyền;
- Thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh;
- Con ỉiệt sĩ;
- Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;
- Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả
nãng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hóa học đang được
hưởng trợ cấp hằng tháng và được ủy ban nhân dân cấp tinh xác nhận.
4.2. Chinh sách ưu tiên:

Theo Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo đục và Đào
tạo; Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ của Học viện Chính trị quốc gía
Hồ Chí Minh hiện hành.
5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

]) Đcm xin đăng ký dự thị đào tạo ừlnh độ thạc sĩ (theo mẫu của Học việĩĩ);
2) Công văn cử đi đự thi cùa cơ quan, đơn vị, tổ chức có thẩm quyền;
3) Sơ yểu iý lịch có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, tổ chức cố thẩm quyền
quản lý (theo mẫu 2C/TCTW-98).
4) Bản sao có công chứng bằng, bàng điểm đại học. Bằng tốt nghiệp đại học,
bảng điểm do nước ngoài cấp phải có bàn địch kèm theo;
5) Giấy chửng nhận đủ sức khỏe của Bệnh viện đa khoa cẩp huyện và tương;'
đương trở lên;
Jf
6) Bản sao cỏ công chứng một trong các giẩỵ tờ được ban hành gần nhấtỳ/
Quyết định tuyển dụng, Hợp đồng ỉao động, Quyết định bổ nhiệm, Quyết địrm
lang lương;
7) Bản sao có công chứng các giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có);
8) Giấy xác nhận kinh nghiệm công tác chuyên môn (bẳt buộc đối vởi thí sinh
ngành khác);
9) Anh 3x4 chụp trong năm 2022 (02 ảnh, mặt sau ghi rõ họ và tên, ngày
tháng năm sinh, ngành đàng ký dự thi);
10) Phiếu xác nhận đẵ nộp hồ sơ tuyển sinh (theo mẫu)
Lưu ý: Thí sinh nộp giấy xác nhận đối tượng ưu tiên!, chứng chỉ ngoại ngữ
(neu có) cùng hồ sơ đăng ký dự tuyển.
6. Thời gian, địa điểm phảỉ hành và nhận hồ sơ dự
6. ỉ. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ:

Từ ngày 22/6/2022 đến hết ngày 26/9/2022.
6.2. Địa điểm phát hành và nhận ho sơ:
3

Ban Quản lý đảo tạo, Học viện Chính trị khu vực IV, số 06 đường Nguvển
Văn Cừ, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP. cần Thơ. Hồ sơ tuyến sinh đà nộp
không trả iại.
Thôns. tin liên hệ: Đ/c Quách Văn Nghiêm: 0941.61 ] .799
Email: bandaolaohv4@gmail.com
7.

Thời gian thi tuyển và nhập học

- Thời gian thi tuyển: dự kiến thảng i0/2022.
- Thời gian nhập học: dự kiến tháng 12/2022.
*
Thông tin chi tiết về tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ được cập nhật trên
Công thông tin điện tử của Học viện Chính trị khu vực IV, Website:
www.hcma4.hcma.vnfe /
Nơi nhắn:
- Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh,
- Ban Giám đốc Học viện Chỉnh trị khu vực IV,
- Tinh ủy/Thành ủy các tinh/thành phố,
- UBND các tinh/thành phố,

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy/Thành ủy,
- Sở Nội vụ các tinh/thành phố,
- Các Trường Chính trị tình/thành phổ.
- Các Trường Đại học,

- Lưu: VT, Ban QLĐT.
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PHỤ LỤC ĩ

Danh mục các chuyền ngành đủng, phù họp và các chuyên ngành gần
với chuyên ngành tuyển sinh đào tạo trình độ ỉhạc sĩ nảm 2022
Nhỏm ch u y ên
ngành
/.

C ảc học p h ần bo sung

Tên chuyền ngành

Chuyên ngành Chỉnh sách công (Mã số: 8340402)

Ngành đúng, phù
hợp

Ngành gần

Ngành khác

Không

Chính sách công

- Các ngành thuộc nhỏm ngành “Kinh doanh và quản lý” hao gôm:
“Kinh doanh” “Quản trị - Quản lý” *.
- Kinh tế, Kinh tế phát triển, Kinh tế chính trị, Kinh tế đầu tư, Quản 1. Khoa học quản lý (30 tiết)
trị kinh doanh, Quàn lý kinh tế, Quản trị nhân lực, Kinh doanh quốc 2. Chính trị học đại cương (30 tiết)
3. Nhập mỏn Chính sách công (30 tiểt)
tế, Kinh doanh thương mại.
- Xáy dựng Đàng và Chính quyền nhà nước. Chính trị học, Quản lý 4. Nhập môn Lãnh đạo học (30 tiết)
nhà nước, Quản lý xã hội, Quản lý công, Khoa học quản lý, Hành
chính công, Luật Hiến pháp và luật hành chính, Xâ hội học.
Ngoài các học phần bổ siĩnạ như đỗi vơi nhóm
Các ngành khác cỏ ít nhất 2 năm kinh nghiệm công lảc trong lĩnh ngành gần, học thêm 02 học phần sau:
1. Kinh tế vĩ m ô (30 tiết)
vực dự thi
2. Tâm lỷ học ỉẩnh đạo, quản lý (30 tiết)

2. Cituyên ngành Ấ°hảp tuột về quyền con người (Mã số: 8380109)
Ngành đủng, phù
hợp

Ngành gần

- Các ngành thuộc nhóm ngành “Pháp luật*'* bao gôm: Luật, Luật
hiến pháp và luật hành chính, Luật dân sự và tố tụng dân sự, Luật
hình sự và tố tụng hình sự, Luật kinh tể, Luật quốc tế.
- Cách ngành thuộc nhóm ngành “An ninh và trật tự xã hội”*
- Các ngành thuộc nhóm ngành “Quản trị - Quản lý” hao gồm: Khoa
học quản lý, Quàn lý công, Quản trị nhân lực, Quan trị văn phòng.
1

K hông

1. Lý luận chung vc nhà nước và pháp luật (30 tiêt)
2. Luật hiến pháp (45 tiết)

- Chính trị học, Quàn lý nhà nước, Chính sách công, Quàn iý tô
chức và nhân sự, Hành chính học, Quản lý xa hội, Xây dựng Đảng
và Chính quyền nhà nưởc, Giáo dự chính trị, Giáo dục công dần, Cử
nhân chính trị, Công tác xã hội, Bảo chỉ và truyền thông.

3. Luật công pháp quôc tề (45 tiết)
4. Luật Hành chính và Luật Tố tụng hành chính (45
tiết)
5. Luật H ình sự và Luật Tổ tụng hình sự (45 tiết)

3. Chuyên ngành Xây dưng Dans và Chính quyền nhà nước (Mà sổ: 83ỉ 0202)
Ngành dúng, phù
hợp

Ngành gần

Ngành khác

Xây dựng Đảng Cộng Sản Việt Nam; Xây dt.nig Đảng và Chính
quyền nhà nước; Cử nhân chính trị (Tổ chức, Kiếm tra, Dàn vận)
- Các ngành thuộc nhóm ngành "Khoa học chính trị” "Pháp
lu ậ r* .
- Triết học; Chủ nghĩa xã hội khoa học, Chính trị học, Giáo dục
chính trị, Hành chính học, Giáo dục công dân, Quản ỉỷ xâ hội, Quản
lý nhà nước; Công tác xà hội, Lịch sử Đàng cộng sản Việt Nam,
Cône tác tư tướng.

Các ngành khác có ít nhất 03 năm kinh nghiộm trong lĩnh vực dự
thi.

.........

Không
1. Lý luận về Đáng và xây đựng Đ ảng (45 tiết)
2. Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và
dạo đưc (30 tiết)
3. Đảng lãnh các tổ chức trong hệ thống chính trị và
các lĩnh vực đời sống xã hội (30 tiết)
4. Lý luận chung về nhà nước và pháp luật (30 tiết)
Ngoài 04 học phần bô sung như dôi với nhóm
chuyên ngành gần. học thêm 2 Irong 3 học phan
sau:
1. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn Xây
đựng Dàng (30 tiết)
2. Công tác dân vận cưa Đàng (30 tiết)
3. Công tác kiểm tra, giám sát của Dáng (30 tiết)

4. Chuyên ngành Kinỉt ứ chinh trị (Mũ số: HSÌ0102)
Ngành đúng, phù
hợp

Kinh lé chính trị; Giáo dục chính trị (Chuyên ban Kinh lé chính trị);
Cử nhân chính trị

Ngành gẩn

- Các chuyên ngành thuộc nhóm ngành “Kinh tế học"*; ’Khoa học
Chính irị"*. "Kinh doanh và quản lý’**.
- Giáo dục chính trị; Quản lý nhà nước; Quản lý x8 hội; Hành chinh
học: Chính sách cỏn í».
- Cử nhàn kinh íế, Quản lý kinh tế, Luật kinh lế; Luật thương mại

Neành khác

Các ngành khác, có kinh nẹhiộni côim tác troniỉ lĩnh vực kinh lô.
2

Không
1. Kinh tể chính trị vè chú nghĩa lư hàn lự do cạnh
tranh (30 tiết).
2. Kính tố chính trị về chù nghĩa tir bản dộc Cịiivền
(30 tiết).
3. Kinh tế chính trị về thời kỳ quá <jộ lê chú nghìn
xã hội ở Việt Nam (30 tiết).
4. Tư tưởng kinh tc Hồ Chí M inh (30 tiế t).
Ngoài các học phân hô sung như dôi \ ờ ị nhỏm

quân trị. quản lý nhà nước từ 02 năm trở lên.

5.

ngành gân học thèm 02 học phân sau:
1. Lịch sư kinh tể Việt Nam (30 tiết)
2. Kinh tổ quốc te (30 tiết)

Chuyên ngành lý luận và lịch sừ nhà nước và pháp luật (Mã sốĩ 8380ỉ 06)

Ngành đúng, phù
hợp

Ngành gần

Các ngành thuộc nhóm ngành “Pháp luật” * bao gôm: Luật, Luật
hiên pháp và luật hành chỉnh, Luật đân sự và tố tụng dân sự, Luật
hình sự và tố tụng hình sự, Luật kinh tể» Luật quốc tế.
- Các chuyên ngành thuộc nhóm ngành "An ninh và trật iự xã hội"*

Không

1. Lịch sử nhà nước và pháp luật thô giới (30 tict).
- Hành chính học, Quản lý nhà nước» Chính sách công, Quản Iỷ tổ
2. Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam (30 tiết).
chức và nhân sự, Chính trị học, Xây dựng Dảng và Chính quyền nhà
3. Các học thuyết về nhả nước và pháp luật (30
nước, Quàn lý xâ hội.
tiết).
- Các ngành thuộc nhóm ngành “Quản trị - Quân lý" bao gồm: Khoa
4. Lỷ luận về nhả nước pháp quyền và nhà nước
học quản lý, Quản lý công, Quản trị nhân lực» Quản trị văn phòng.
pháp quyển xâ hội chú nghĩa (30 tiết).

6. Chuyên mành Chỉnh trị học (Mã sề: 83Ỉ02Ở1)
Ngành đúng, phù
hợp

Ngành gần

Ngành khác

Chính trị học, Giáo dục chính tri, Cử nhàn chính trị, Xây dựng
Không
Đảng và Chính quyền nhà nước
- Các chuyên ngành thuộc nhóm ngành “ Khoa học chính trị" *i
“L u ậ r* .
1. Lịch sử tư tưởng chỉnh trị (30 tiết)
- Triết học* Giáo đục học» Chủ nghĩa xã hội khoa học» Hành chính
2. Quvền lực chính trị (30 tiểt)
hợc, Tư tưởng H ồ Chí Minh, Quản lý công, Chính sách công, Giáo
3. The chế chính ư ị thế giới đương đại (30 tiết)
dục công dân, Quản lý xã hội» Lịch sử, Lịch sừ Đàng cộng sản Việt
4. Chính trị học Việt N am (30 tiết)
Nam» Nhân học, Vãn hóa học, Tâm lý học, Công tác tư tướng, Công
tác xã hội, Xã hội học.
Ngoài cảc học phần bo sung như đổi với nhóm
Các chuyên ngành khác có ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác ngành gần, học thêm 02 học phần sau:
1. Chính trị học đại cương (30 tiét)
trong lĩnh vực Hên quan đến ngành dự thi.
2.
Thể chế chinh trị (30 tiết)
..... ... ---.... _ .... ; ............ - - - ; ....... - -.... '...... ■;■■■— -...... r
.... ...
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* Các nhóm ngành xem tợì Danh mục giáo dục, đàỡ tạo Việt Nam cảp Iỉỉy ban hành kèm theo Quyêt định so 0Ị/20Ị7/QĐ-TTg ngày / 70ỉ-2017 cùa Thù tướng Chính phù về việc ban hành Danh mục giảo dục, đào tạo của hệ thổng giảo dục quốc dán và Danh mục giáo dục, đào
tạo cấp ĨV trình độ đại học, ban hành kèm theo Thông tirsổ24/20Ỉ7/TT-BGDĐTngây Ị0-10-20Ị 7 cùa Bộ Giảo dục và Đào tạo.

