DJJ HQC QUOC GIA TP.HCM
TRIJNG Dí! HOC QUOC TE

CONG HOA xA HO! CHU NGHA VIT NAM
Dc 1p — Tir do — Hnh phüc

S& A 5 /TB-DHQT-DTSDH
Thànhpho' H C/Il Minh, ngày ictháng 02 nám 2019

THÔNG BAO
V vic tuyn sinh trInh d dào tio thic si ngành Quãn 1 cong
dçrt 1 näm 2019 tii tinh Bn tre
Nhrn dáp irng thu cu nâng cao näng 1irc quãn 1 cho can b, cong viên cht'xc hin lam
vic trong các Co quan hành chInh, t chirc nhà nuâc, doàn th... tai tith Bn Tre va cac tith
lan c.n thuc khu vIrc Tây Nam B, Trumg Di hc Quéc t - DHQG Tp.HCM trân tr9ng
thông báo den Qu don v thông tin tuyen sinh chisong trinh Thtc si Quan 1 cOng nhu sau:
1. Miic tiêu cüa chirong trInh
Nhm bi duO'ng cho di ngü can b, Cong viên chirc tai Tith Ben Tre và các tinh
cn thuc khu vrc Tây Nam Bô näng lire quán 1 kinh t - xà hi, näng 1rc xây dirng thi chInh sách Công, nàng 1irc lãnh dto và ban 11th chInh tr, cung cp than lirc cht 1u
cao cho h thng hàth chInh công, gop phtn nâng cao chi s hiu qua quãn 1 hàth ch
Cong cüa Tinh Ben Tre và các tinh lan cn thuc khu virc Tây Nam B.
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2. DM ttrqng tuyn sinh
- ThI sinh thuc các di tucmg sau dugc khuyen khIch tham gia di,r tuyen chucrng trInh:
+ Di ngü can b ngun duçic UBND và CáC co quan nhà nuOc giri di hçc.
+ DOi ngU can b, cOng chtrc, viên chCrc có näng lirc Va nguyen vong hin dang cong tác
ti CáC co quan, sâ, ban, nganh, üy ban nhân nhân, hi dng than dan, doàn hi các cp...
+ Di ngü can b, nhân sir cüa các doath nghip hot dng trên dja bàn.
3. S ltr9ng tuyn sinh
Du kien 30 h9c viên/chuong trInhlnAm.
4. Diu kiin dir tuyn
De duçic dir tuyen, thI sinh phãi dáp 1rng các yêu câu sau:
+ Co bang tt nghip di hçc tü tt cã các nganh dào t o*;
+ CO kinh nghim cong tác ti thieu 2 närn;
(*) NhUng thj sinh chua tmg h9c ni dung kien thc v Quan l và Kith te a cp Dai
hçc phãi tham gia h9c 02 mOn b sung kien thirc truOc khi dir tuyen. Kinh te hpc: 60 tiet và
Quân trj h9c 45 tiet.
5. llInh thfrc tuyn sinh: thi tuyen
Gm 3 phn thi: Thi viet, PhOng vn và thi Tieng Anh
o Thi viet: gm 2 phan: trtc nghim và viet 1un x1r 1 tInh hung (180 phiiit)
o PhOng van: thI sinh bc thàm tInh hung quàn l kith te xä hi, sau dO trã lai cách xir
l tInh hung và các câu hôi cUa hi dng phOng vn (30 phüt)
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o Thi ting Anh*: theo quy djnh v thi ting Anh dAu vào chuong trInh thac sT cüa
DHQG-HCM.
* Diu

kin thrçc min thi mon ting Anh

ThI sinh ducic min thi mon ting Anh du vào nu dap 1rng mt trong các diu kin sau
day:
• Co bang tM nghip dai h9c ngành ting Anh;
• Co bang t& nghip dai hçc hay sau dai h9c ma ngôn ngü dung trong dào tao là tiêng
Anh khOng qua phiên djch;
• Co chCmg chi: TOEFL ITP ? 450, TOEFL CBT ~ 133, TOEFL iBT? 45, JELTS ? 4.5,
TOEIC (nghe, dc) ? 450, Cambridge English FCE ? 74, VNU-EPT? 201hoc
chtrng chi Bi cüa 06 don vj (theo CV 1212/QD-DHQG-DIEI&SDH): Trithng DH
Ngoi ngu DI-IQG Ha Ni, Truông DH Ha Ni, Trithng DH Ngoai ng DH Dà
Nang, Trithng DH Ngoi ngü DH Hu& TruOng DH Su Pham Tp.HCM, Trung tam
SEAMEO RETRAC, DH Thai Nguyen, DH Six Pham Ha Ni, DH Vinh, DH Can
Thci trong thai han 02 näm k tr ngày cp chung chi dn ngày np h so.
• Co chimg nhn d thi mon ting Anh cüa các dgt tuyn sinh trInh d Thac si do
DHQG-HCM t chrc, có dim thi? 50 và cOn thii han 02 näm k tr ngày thi mon tiêng Anh
dn ngày np h so dir tuyn.
ThI sinh can np các chirng nhn/chirng chi trên khi np h so dlgt tuyn sinh.
-

-

-

6. Diu kin trñng tuyn
Các thI sinh dat tng dim cao nht cüa hai phan: thi vit và phOng v.n và không có
mon nào (k Ca ting Anh) cO s dim duâi 50% tang dim cüa mon dO, se duqc trüng tuyn
vào chuong trinh.
-

7. K hoch tuyn sinh dçt 1 11am 2019
ThOi gian

Ni dung

Di vOi thI sinh hQc b sung kin thirc: dn 12/3/2019
Dôi vâi thI sinh không hçc bô sung kiên thirc: den
26/4/2019
-

Nhn ho so

-

HQC bi sung kin thuc

18/3/2019 20/4/2019

Hucng dn on tp

06/5/2019 11/5/2018

On thi Ting Anh

20/4/2019 04/5/2019

Ngày thi

18 & 19/05/20 19

Cong bé kt qua

Tháng 6/20 19

-

-

-

8. Da dim thi tuyn
-

Co sâ 234 Pasteur, Phumg 6, Qun 3, TP. H ChI Minh.
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9. Da dim hoc
- Phân Hiu DHIQG-HCM ti tinh Bn Tre. S 99A Quc 1 60, Rhu ph 1, phung Phü
Tan, thành ph Bn Tre, tinh Bn Tre.
10. Hçc phi
- HQc phi: 50 triu dng/toàn khoá h9c (chua bao gm chi phi di thirc t rnr&c ngoài khong bt buc).
11. L phi tuyn sinh
- PhI xét h so' và di1 tuyn: 3 00.000 dng/thI sinh
- H9c phi 2 mon bô sung kin thic: 2.500.000 dlng/thI sinh/2 mOn
- H9c phi hu&ng dn on tp mOn thi vi& và phOng v.n: 400.000 dng/thI sinh (khong b.t
buc)
- HQc phi On thi ting Anh: 1.200.000 dng/thi sinh (không bt buc)
- L phI thi ting Anh: 120000 dng/thi sinh.
12.Bángcâp
Sau khi hoàn thành tAt cà các mOn h9c, luân van t& nghiêp và các diu kin kc
quy dnh cüa chuo'ng trmnh, h9c viên dugc nhn: bng Thc si ngành Quãn 1
Tnthng Di h9c Quc t - Di h9c Quc gia Tp.HCM cap.
13. Thông tin lien h
- D np h so' d1r thi xin vui lông lien h
P/tang Dào 4w - K/wa h9c Cong ngh, Trung tarn ctào 4w DHQG-HCM 41i tin/i Bèn Tre
DY: 0753.818.000, Website: www. vnuhcrn-c bt. edu. vn
ThS. DngAnh Phu'crng, DT: 0384057812,' Email: phuongdavnuhcin.edu.vn
- D dircrc tir vAn v chircrng trinh Thc si Quãn l cong xin vui lông lien h:
P/tang Dào 4w Sau a'çzi hpc — Tnthng Dcii /zpc Quc tl
TItS. Hujnh NgQc Phirçfng;
DY: (028) 3724 4270 (SO' nôi bô: 3244)
Email: hnphuong(hciniu. edu. vn
Trân trpng thông báo.I.
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