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BỘ NỘI VỤ 
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH 

QUỐC GIA 

Số:          /TB-HCQG 

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

 

                       Hà Nội, ngày       tháng 4 năm 2022 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH  

ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ ĐỢT 1 NĂM 2022 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Thông tư 

số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;  

Căn cứ Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Quyết định 

số 590/QĐ-HCQG ngày 28/3/2022 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia;  

Căn cứ kế hoạch tuyển sinh và đào tạo sau đại học năm 2022 của Học viện; 

Học viện Hành chính Quốc gia thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ 

đợt 1 năm 2022  như sau: 

1. Chuyên ngành tuyển sinh: Quản lý công (Mã số: 9 34 04 03). 

2. Chỉ tiêu tuyển sinh (dự kiến): 30 nghiên cứu sinh. 

3. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển. 

4. Đối tượng và điều kiện dự tuyển: 

Người dự tuyển nghiên cứu sinh phải đáp ứng các điều kiện sau: 

4.1. Văn bằng tốt nghiệp đáp ứng một trong các điều kiện sau: 

a) Có bằng đại học ngành Quản lý nhà nước hoặc ngành Quản lý công hạng 

giỏi trở lên;  

b) Có bằng thạc sĩ chương trình định hướng nghiên cứu; 

4.2. Người dự tuyển nghiên cứu sinh có kinh nghiệm nghiên cứu, thể hiện qua 

một trong các yêu cầu sau: 

a) Đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ của chương trình đào tạo định hướng 

nghiên cứu;  

b) Có ít nhất 01 bài báo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên 

tạp chí khoa học có chỉ số ISSN trong nước hoặc nước ngoài; 

c) Có ít nhất 01 báo cáo khoa học liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu 

đăng trên kỷ yếu (có phản biện) của hội nghị, hội thảo khoa học trong nước hoặc 

quốc tế; 

d) Có thời gian công tác từ 02 năm (24 tháng) trở lên là giảng viên, nghiên 

cứu viên của các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ. 

4.3. Có bài luận và dự kiến kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa.  

4.4. Có 01 thư giới thiệu của nhà khoa học có chức danh khoa học (giáo sư, 

phó giáo sư) hoặc tiến sĩ khoa học, tiến sĩ.  
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4.5. Điều kiện ngoại ngữ: 

a) Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải đạt yêu cầu về năng lực ngoại 

ngữ được minh chứng bằng một trong những văn bằng, chứng chỉ sau:  

i) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do một cơ sở đào tạo nước ngoài, 

phân hiệu của cơ sở đào tạo nước ngoài ở Việt Nam hoặc cơ sở đào tạo của Việt 

Nam cấp cho người học toàn thời gian bằng tiếng nước ngoài; 

ii) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành ngôn ngữ tiếng nước ngoài do các 

cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;   

iii) Có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ quy định tại Phụ lục I Quy chế này 

còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ khác 

tương đương trình độ bậc 4 (theo khung năng ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) 

do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố. 

b) Người dự tuyển là công dân nước ngoài nếu đăng ký theo học chương trình 

đào tạo trình độ tiến sĩ bằng tiếng Việt phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

i) Có chứng chỉ tiếng Việt tối thiểu từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng 

Việt dùng cho người nước ngoài; 

ii) 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 người khác hiểu bằng tiếng Anh và 

hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh). Yêu cầu 

về tiếng Anh của thí sinh dự tuyển sẽ được Hội đồng tuyển sinh đánh giá tại bước 2 

(Đánh giá trực tiếp qua phỏng vấn) trong quy trình xét tuyển nghiên cứu sinh. 

4.6. Điều kiện về kinh nghiệm công tác: 

Đối với người dự tuyển sử dụng kinh nghiệm nghiên cứu theo quy định tại 

điểm a, b, c mục 4.2 thông báo này phải có thời gian công tác tối thiểu 2 năm (24 

tháng) kể từ khi tốt nghiệp đại học; đối với người dự tuyển sử dụng kinh nghiệm 

nghiên cứu theo quy định tại điểm d mục 4.2 thông báo này phải có thời gian công 

tác tối thiểu 4 năm (48 tháng) kể từ khi tốt nghiệp đại học. 

4.7. Được cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm) hoặc địa 
phương nơi cư trú (nếu là người chưa có việc làm) xác nhận không có tiền án, tiền sự 
và không vi phạm pháp luật. 

4.8. Cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính và các quy định khác đối với quá 
trình đào tạo theo quy định của Học viện. 

5. Hồ sơ dự tuyển 

5. 1. Hồ sơ dự tuyển bao gồm: 

i) Văn bản đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ; 

ii) Sơ yếu lý lịch và Lý lịch khoa học (theo mẫu) do người dự tuyển tự khai và 
tự chịu trách nhiệm; 

iii) Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp (nếu người dự 
tuyển là cán bộ, công chức, viên chức) hoặc Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có 
thẩm quyền cấp (đối với thí sinh tự do) trong khoảng thời gian phát hành hồ sơ của 
đợt tuyển sinh; 
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iv) Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 3 
tháng tính đến ngày đăng ký dự tuyển; 

v) Bản cam kết thực hiện các nghĩa vụ học tập, nghiên cứu, tài chính đối với 
quá trình đào tạo; 

vi) Bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm đại học toàn khóa (bản sao hợp lệ); 

vii) Bằng thạc sĩ và bảng điểm cao học toàn khóa (bản sao hợp lệ);  

viii) Bằng/Chứng chỉ ngoại ngữ (bản sao hợp lệ); 

ix) Minh chứng về kinh nghiệm nghiên cứu theo quy định tại mục 4.2 thông 

báo này; 

x) Bài luận về dự định nghiên cứu (theo mẫu do Học viện quy định); 

xi) Thư giới thiệu.  

(Bằng đại học, bằng thạc sĩ do cở sở giáo dục nước ngoài cấp, bằng thạc sĩ 
liên kết phải có bản dịch công chứng và kết quả thẩm định của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo); 

5.2. Số lượng hồ sơ 

- Hồ sơ gốc: 01 bộ (gồm các văn bản theo danh mục tại mục 5.1) 

- Hồ sơ photo: 10 bộ (chỉ gồm Tập bài báo, công trình khoa học và Bài luận 

về dự định nghiên cứu). 

5.3. Phát hành và nhận hồ sơ 

Thông báo tuyển sinh, các mẫu văn bản trong hồ sơ tuyển sinh được đăng tải 

trên cổng thông tin điện tử của Học viện (napa.vn).  

Người dự tuyển hoàn thành hồ sơ theo mẫu, nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua 

đường bưu điện về địa chỉ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả quản lý đào tạo 

sau đại học (Phòng 112 nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí 

Thanh, Đống Đa, Hà Nội) và nộp lệ phí xét tuyển bằng cách chuyển tiền vào tài 

khoản: 0971008689999 (tên tài khoản: Học viện Hành chính Quốc gia; Ngân hàng 

TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Nam Hà Nội; nội dung chuyển khoản: Họ 

và tên, ngày sinh, nộp lệ phí dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2022). 

Điện thoại tư vấn tuyển sinh: 0974410998; 0906172886; 0934729888; 

0904129263. 

Học viện chỉ nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, không trả lại hồ sơ sau khi nhận. 

Sau khi thẩm tra hồ sơ, Học viện sẽ gửi thông báo triệu tập tới những người đủ điều 

kiện tham gia dự tuyển. 

6. Kế hoạch và quy trình tuyển sinh 

6.1. Kế hoạch tuyển sinh 

- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 15/4/2022 đến ngày 30/5/2022; 

- Thời gian tổ chức xét tuyển: Dự kiến tháng 6/2022; 

- Địa điểm xét tuyển: Học viện Hành chính Quốc gia, số 77 Nguyễn Chí 

Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội. 

- Dự kiến thời gian công bố kết quả trúng tuyển và nhập học: tháng 7/2022. 
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6.2. Quy trình xét tuyển 

Quy trình xét tuyển nghiên cứu sinh được thực hiện theo ba bước:  

a) Bước 1: Đánh giá hồ sơ 

Thành viên Tiểu ban chuyên môn đánh giá, phân loại thí sinh dựa vào các tiêu 
chí: kết quả học tập ở trình độ đại học, thạc sĩ; trình độ ngoại ngữ; bài báo khoa học 
và thành tích nghiên cứu khoa học; kinh nghiệm nghiên cứu và giảng dạy liên quan 
đến ngành dự tuyển; kinh nghiệm công tác liên quan đến hướng nghiên cứu dự kiến; 
thâm niên công tác; chất lượng bài luận về dự định nghiên cứu. 

b) Bước 2: Đánh giá trực tiếp qua phỏng vấn 

i) Thí sinh trình bày trước Tiểu ban chuyên môn về vấn đề dự định nghiên cứu 
và kế hoạch thực hiện. 

ii) Các thành viên Tiểu ban chuyên môn phỏng vấn để đánh giá thí sinh về các 
mặt: tính cách, trí tuệ, sự rõ ràng về ý tưởng đối với các mong muốn đạt được sau khi 
hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ, tính khả thi trong kế hoạch để đạt những 
mong muốn đó và những tư chất cần có của nghiên cứu sinh.  

iii) Tiểu ban chuyên môn đánh giá thí sinh dự tuyển bằng Phiếu đánh giá thí 
sinh dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ. 

c) Bước 3: Tổng hợp và thông báo kết quả 

7. Lệ phí và học phí 

- Lệ phí xét tuyển: 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng)/01 thí sinh. 

- Học phí: Theo quy định của Học viện Hành chính Quốc gia. 

Các thông tin về tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ được đăng tải trên cổng 
thông tin điện tử của Học viện (napa.vn). 

 
Nơi nhận: 
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để b/c); 
- Bộ Nội vụ (để b/c); 
- Ban Giám đốc Học viện; 
- Các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể TW (Vụ 
TCCB); 
- Các tỉnh, TP trực thuộc TW (Sở Nội vụ); 
- Các Viện nghiên cứu, Học viện, Đại học, 
trường Đại học, Cao đẳng;  
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty; 
- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện;  
- Lưu VT, SĐH. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 

 

 

 

 

 

 
Nguyễn Đăng Quế 
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