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TỈNH ỦY – UBND TỈNH PHÚ THỌ 

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ 
      

Số: 10/TB-TCT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Phú Thọ, ngày 09 tháng 4 năm 2018  

 

      THÔNG BÁO 

Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ  

ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, năm 2018 

 

 

Căn cứ Thông báo kết luận số 939-TB/TU ngày 22/3/2018 của Thường 

trực Tỉnh ủy Phú Thọ về việc mở lớp cao học tại Trường Chính trị tỉnh; Thông 

báo số 133/TB-HVBCTT-ĐT ngày 10/01/2018 của Giám đốc Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền về việc “Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2018”; Văn 

bản số 836/HVBCTT-ĐT ngày 28/02/2018 của Giám đốc Học viện Báo chí và 

Tuyên truyền “Về việc mở lớp đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2018”; 

Căn cứ Công văn số 82-CV/BTCTU ngày 24/3/2018 của Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy Phú Thọ “Về việc tuyển sinh lớp thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng Đảng 

và Chính quyền nhà nước”;  

Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc 

sĩ ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước năm 2018 (theo định hướng 

ứng dụng) như sau: 

1. Thời gian, hình thức đào tạo: 02 năm, chính quy không tập trung. 

2. Chỉ tiêu tuyển sinh: 40 chỉ tiêu. 

3. Đối tượng, điều kiện dự tuyển 

- Đối tượng: Cán bộ, công chức thuộc các Đảng bộ trực thuộc tỉnh và 

cán bộ, công chức, viên chức trong diện quy hoạch từ cấp phòng trở lên. 

- Điều kiện về văn bằng: 

+ Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với chuyên 

ngành đào tạo trình độ thạc sĩ. 

+ Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng nhưng khác chuyên ngành; ngành 

gần hoặc ngành khác với chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ và có giấy chứng 

nhận hoàn thành các môn học bổ sung kiến thức do Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền cấp. 

- Điều kiện về thâm niên công tác: 

+ Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với 

ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi, được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại 

học nếu xếp loại tốt nghiệp từ Khá trở lên. Trường hợp bằng tốt nghiệp xếp loại 

khác phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn 
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đăng kí dự thi, kể từ ngày có quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ sơ 

dự thi. 

+ Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng nhưng khác chuyên 

ngành hoặc ngành gần với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi phải có ít nhất 1 

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. 

+ Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác với ngành đăng ký dự thi 

phải có ít nhất 2 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 

(xem Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác và các 

môn học bổ sung kiến thức dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ đính kèm Thông báo 

này). 

- Điều kiện về sức khoẻ: Đủ sức khoẻ để học tập và công tác (có chứng 

nhận sức khỏe của Bệnh viện đa khoa). 

- 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: 

Thi tuyển 3 môn: Triết học Mác – Lênin; Lý luận về xây dựng Đảng; 

Tiếng Anh. (Miễn thi môn Tiếng Anh đối với thí sinh có để điều kiện quy định 

tại mục 4 – Thông báo số 133/TB-HVBCTT-ĐT).  

5. Đối tượng và chính sách ưu tiên:  

Quy định tại mục 5 Thông báo số 133/TB-HVBCTT-ĐT ngày 

10/01/2018 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền. 

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

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

5. Bản sao công chứng các giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu 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). 
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7. Thời gian, địa điểm phát hành và nhận hồ sơ 

- Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: 

    Từ ngày 15/4/2018 đến hết ngày 30/6/2018 (Hồ sơ theo mẫu của Học 

viện Báo chí và Tuyên truyền, hồ sơ dự thi đã nộp không trả lại). 

- Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: 

Phòng Đào tạo, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ, địa chỉ: Phố Mai Sơn - 

Phường Tiên Cát – TP. Việt Trì – tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0915.655.632 

(đồng chí Ngô Thị Lan Hương – Phó Trưởng phòng Đào tạo). 

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

- Thời gian học bổ sung kiến thức, ôn tập và thi tuyển sinh: 

+ Thời gian học bổ sung kiến thức: Từ ngày 06/8/2018 tại Trường Chính trị 

tỉnh Phú Thọ. 

+ Thời gian ôn, thi tuyển sinh: Theo kế hoạch của Học viện Báo chí và 

Tuyên truyền. 

- Địa điểm: 

+ Địa điểm tổ chức lớp học, học bổ sung kiến thức, ôn tập tại Trường 

Chính trị tỉnh Phú Thọ (Phố Mai Sơn, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh 

Phú Thọ).  

+ Địa điểm thi tuyển sinh tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (số 36, 

đường  Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội). 

9. Kinh phí tuyển sinh: Theo quy định của Học viện Báo chí và 

Tuyên truyền 

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

 
Nơi nhận: 
- Các sở, ban ngành; 
- Các thành, thị, huyện ủy; 
- UBND các huyện; 
- BGH, các khoa, phòng; 
- GĐ các TTBDCT;     
- Lớp CCLLCT (2017-2019); 
- Lớp TCLLCT-HC K43; 
- Lưu: VT, ĐT. 

HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký và đóng dấu) 

 

 
 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hương 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

DANH MỤC NGÀNH ĐÚNG, NGÀNH PHÙ HỢP, NGÀNH GẦN, NGÀNH KHÁC  

VÀ CÁC MÔN HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC DỰ THI ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 

(Ban hành kèm theo Thông báo số 133/TB-HVBCTT-ĐT ngày 10/01/2018  
của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền) 

 
Đối tượng Tên ngành/chuyên ngành Môn học bổ sung kiến thức 

 Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 

 

Ngành 

đúng 

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà 

nước; Cử nhân chính trị chuyên 

ngành Công tác tổ chức, Công tác 

kiểm tra, Công tác dân vận. 

 

Không 

 

 

 

Ngành gần 

 

 

Triết học; Chủ nghĩa xã hội khoa 

học; Chính trị học; Quản lý nhà 

nước; Quan hệ quốc tế; Khoa học 

quản lý; Quản lý công 

1. Xây dựng Đảng về chính trị và 

tư tưởng (3TC) 

2. Xây dựng Đảng về tổ chức và 

đạo đức (3TC) 
3. Lý luận hành chính nhà nước 

(3TC) 
4. Quản lý nhà nước trong các 
lĩnh vực trọng yếu (3TC) 

 

 

 

 

 

 

Ngành phù 

hợp 

 Quản lý giáo dục; Giáo dục công 

dân; Giáo dục chính trị; Giáo dục 

quốc phòng - An ninh; Sư phạm lịch 

sử; Giáo dục pháp luật; Tôn giáo 

học; Lịch sử; Văn hóa học; Quản lý 

văn hóa; Kinh tế chính trị; Kinh tế 

phát triển; Báo chí; Truyền thông 

đại chúng; Quan hệ công chúng; 

Quản lý thông tin;Quản trị nhân lực; 

Hệ thống thông tin quản lý; Quản trị 

văn phòng; 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 tế, Luật quốc tế; 

Trinh sát an ninh, Trinh sát cảnh sát, 

Điều tra hình sự; Quản lý nhà nước 

về an ninh trật tự; Quản lý trật tự an 

toàn giao thông; Thi hành án hình 

sự và hỗ trợ tư pháp; Tham mưu, chỉ 

huy công an nhân dân; Chỉ huy 

tham mưu Lục quân, Chỉ huy tham 

mưu Hải quân; Chỉ huy tham mưu 

Không quân; Chỉ huy tham mưu 

Phòng không; Chỉ huy tham mưu 

Pháo binh; Chỉ huy tham mưu 

1. Xây dựng Đảng về chính trị và 

tư tưởng (3TC) 

2. Xây dựng Đảng về tổ chức và 

đạo đức (3TC) 

3. Lý luận hành chính nhà nước (3 

TC) 

4. Quản lý nhà nước trong các 

lĩnh vực trọng yếu (3TC) 

5. Đảng lãnh đạo hệ thống chính 

trị và các lĩnh vực trọng yếu 

(3TC) 
6. Công tác dân vận của Đảng (2TC) 
7. Các ngành luật trong hệ thống 

pháp luật Việt Nam (3TC) 
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Tăng- thiết giáp; Chỉ huy tham mưu 

Đặc công; Chỉ huy tham mưu thông 

tin. 

Ngành khác 
  Tất cả các ngành còn lại. 
Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại 

học ngành khác phải đáp ứng đủ 

02 điều kiện sau: 

(1) Có bằng hoặc chứng nhận tương 

đương trình độ Cao cấp lý luận 

chính trị; 
Có thâm niên công tác tối thiểu 02 
năm (24 tháng) trong lĩnh vực công 
tác đảng, chính quyền, đoàn thể. 

1. Xây dựng Đảng về chính trị và 
tư tưởng (3TC) 
2. Xây dựng Đảng về tổ chức và 

đạo đức (3TC) 

3. Lý luận hành  chính  nhà  nước  

(3TC) 

4. Quản lý nhà nước trong các 

lĩnh vực trọng yếu (3TC) 

5. Đảng lãnh đạo hệ thống chính 

trị và các lĩnh vực trọng yếu 

(3TC) 
6. Công tác dân vận của Đảng 

(2TC) 
7. Các ngành luật trong hệ thống 

pháp luật Việt Nam (3TC) 

8. Công tác kiểm tra, giám sát và 

kỷ luật của Đảng (3TC) 

9. Lịch sử xây dựng Đảng và 

Chính quyền nhà nước (4TC) 

10. Khoa học lãnh đạo và quản 

lý (3TC) 
 

 


