
1 
 

Biểu mẫu 17 

BỘ NỘI VỤ 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI 
 

THÔNG BÁO 
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm 2019-2020 

 

A. Trình độ đại học 

I. Ngành Chính trị học 

TT Nội dung 
 

Trình độ đại học 

I 
Điều kiện 
đăng ký 
tuyển sinh 

Phạm vi tuyển sinh: Toàn quốc 
Phương thức tuyển sinh:  

- Phương thức 1: xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT; 
- Phương thức 2: xét tuyển theo kết quả học tập THPT (lớp 11 và học kì I lớp 12); 
- Phương thức 3: xét tuyển thẳng. 

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT 
a) Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 
-  Tốt nghiệp THPT; 
-  Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường (trường công bố sau khi thí sinh 

có kết quả thi tốt nghiệp THPT). 
b) Xét theo kết quả học tập THPT 
-  Tốt nghiệp THPT từ năm 2017 trở lại đây; 
-  Tổng điểm của 3 môn học trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18.0 điểm trở lên (không có 

môn học nào dưới 5.0 điểm). 
c) Xét tuyển thẳng 
-  Tốt nghiệp THPT năm 2020; 
-  Đạt điều kiện xét tuyển thẳng của Trường.  
+ Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc thí sinh 

đạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THPT 
do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức và đã tốt nghiệp THPT 

+ Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh hoặc thí sinh 
đạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh và đã tốt nghiệp THPT 

+ Thí sinh là học sinh giỏi ở THPT(lớp 10, lớp 11, học kì I lớp 12)và đã tốt nghiệp 
THPT. 

II 

Mục tiêu 
kiến thức, 
kỹ năng, 
thái độ và 
trình độ 
ngoại ngữ 
đạt được 

a. Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Chính trị học cung cấp cho người học 
các kiến thức cơ bản, kiến thức cơ sở ngành, kiến thức chuyên ngành, kiến thức nghiệp vụ, cụ
thể như sau: 

-  Kiến thức cơ bản 
+ Các kiến thức cơ bản về lý luận chính trị nhằm giúp cho sinh viên kiên định lập 

trường, tư tưởng, có bản lĩnh chính trị, trung thành với mục tiêu,  lý tưởng của Đảng; chính 
sách, pháp luật của Nhà nước; hình thành cho sinh viên phương pháp luận để giải quyết vấn 
đề.  

+ Thông qua các kiến thức cơ bản về tâm lý học, xã hội học, nghiên cứu khoa học, 
trang bị cho sinh viên phông kiến thức về tình hình kinh tế - xã hội, khoa học xã hội nhân văn 
nhằm phục vụ cho việc tiếp thu kiến thức chuyên ngành, nâng cao trình độ, học tập ở trình độ
cao hơn, nghiên cứu cách giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn. 

+ Các kiến thức về giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất nhằm giáo dục tinh thần 
yêu nước, bảo vệ Tổ quốc và rèn luyện thể lực phục vụ công việc. 
 - Kiến thức cơ sở ngành: Hệ thống kiến thức đại cương về khoa học chính trị, lịch sử
tư tưởng chính trị,  những kiến thức về bộ máy hành chính nhà nước, nhà nước và pháp luật, 
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hành chính nhà nước, khoa học quản lí, công vụ và công chức và khoa học tổ chức, các kiến 
thức về văn bản quản lí nhà nước và văn thư và lưu trữ.   
 - Kiến thức chuyên ngành: Hệ thống kiến thức chuyên sâu về chính trị học như Đảng 
chính trị, Nhà nước pháp quyền, Tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh, Chính trị và chính sách, 
Quyền lực chính trị, Hệ thống chính trị Việt Nam, Chủ nghĩa Mác- Lênin và Hồ Chí Minh về
chính trị, Dân tộc và chính sách dân tộc, Chính trị học so sánh, Địa chính trị, Chính trị học 
phát triển, Địa chính trị, Chính trị học so sánh,  Chính trị học phát triển, Đảng chính trị, Văn 
hóa chính trị, Chính trị học so sánh, Chính trị quốc tế. 
 - Kiến thức nghiệp vụ: 

+ Kiến thức về tin học văn phòng 
+ Kiến thức về nghiệp vụ hành chính 
+ Kiến thức về giải quyết xung đột xã hội 
b. Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Chính trị học đào tạo người học các kĩ 

năng cứng và kỹ năng mềm, cụ thể như sau: 
 - Kỹ năng cứng: 
 + Phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin phục vụ cho công tác tham mưu 
đối với các cơ quan Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội về giải quyết các vấn đề
chính trị xã hội trong hoạch định chính sách, xử lý các tình huống chính trị xã hội. 

+ Giải quyết được các tình huống chính trị xã hội có liên quan đến hoạt động quản lý 
hành chính nhà nước, hoạt động của các tổ chức chính trịxã hội.  

+ Phân tích, đánh giá được thực trạng diễn biến các vấn đề chính trị xã hội như dư
luận xã hội, các xung đột xã hội, các điểm nóng chính trị.  

+ Soạn thảo được các loại văn bản pháp luật. 
+ Giải quyết các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước 
+ Có khả năng nghiên cứu các lĩnh vực, các chuyên ngành thuộc khoa học chính trị . 
+ Có năng lực giảng dạy các vần đề thuộc khoa hoc chính trị.  

 - Kỹ năng mềm: 
+ Phân tích vấn đề: Khả năng khảo sát, phân tích vấn đề về quản lý nhà nước. Viết, 

thuyết trình rõ ràng, mạch lạc vấn đề liên quan đến công việc. 
+ Giải quyết vấn đề: Khả năng giải quyết những vấn đề đặt ra thuộc nhiệm vụ của vị

trí việc làm được đảm nhiệm. 
+ Làm việc theo nhóm: Kỹ năng theo nhóm gồm khả năng thích nghi và hòa nhập 

nhanh vào nhóm, phân công công việc, phối hợp hiệu quả giữa các thành viên, hỗ trợ thành 
viên khác, trao đổi giữa các thành viên. 

+ Lập kế hoạch, quản lý thời gian: Lập được các kế hoạch hoạt động của cơ quan, tổ
chức, cá nhân trong các cơ quan, đơn vị. Quản lý thời gian có hiệu quả. 

+ Giao tiếp: Lắng nghe, giao tiếp, thuyết phục, đàm phán với các đối tượng. 
+ Tự học, tự đào tạo: có khả năng làm việc độc lập, có khả năng đọc, hiểu các tài liệu 

chuyên ngành. 
+ Sử dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề

thực tế hay trừu tượng trong lĩnh vực chính trị xã hội.  
+ Sử dụng thành thạo các phần mềm Microsoft office (word, excel, powerpoint); các 

phần mềm chuyên dụng thuộc chuyên ngành đào tạo đáp ứng yêu cầu về chuẩn kỹ năng sử
dụng công nghệ thông tin của Bộ Thông tin và truyền thông. 

+ Sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp và hoạt động chuyên môn đảm bảo yêu cầu theo 
quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo. 

c. Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Chính trị học hình thành cho người học 
thái độ khi thi hành công vụ, nhiệm vụ; thái độ trong giao tiếp văn hóa công sở và thái độ tự
học, tự cập nhật kiến thức, cụ thể như sau: 

- Thái độ trong khi thi hành công vụ, nhiệm vụ: 
+ Trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam; bảo vệ danh dự Tổ quốc và lợi ích quốc gia. 
+ Tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân. 
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+ Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật 
của Nhà nước. 

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, tổ
chức, đơn vị. 

+ Có tinh thần chủ động và phối hợp chặt chẽ trong quá trình làm việc,  giữ gìn đoàn 
kết trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

+ Có ý thức bảo vệ, quản lý và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản của cơ quan, của 
nhà nước được giao. 

+ Có thái độ nghiêm túc, khách quan trong việc thực hiện công vụ, nhiệm vụ. 
+ Có ý thức rõ ràng về vị trí việc làm.  

 - Thái độ trong giao tiếp văn hóa công sở: 
+ Có thái độ lịch sự, tôn trọng, gần gũi với đồng nghiệp và nhân dân;  ngôn ngữ giao 

tiếp chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc. 
+ Có tác phong lịch sự; giữ gìn uy tín, danh dự cho cơ quan, tổ chức, đơn vị và đồng 

nghiệp. 
 - Thái độ tự học, tự cập nhật kiến thức: 

+Tích cực tự học, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ; 

+ Tham gia đầy đủ, trách nhiệm các khóa đào tạo, bồi dưỡng do cơ quan, đơn vị tổ
chức.  

III 

Các chính 
sách, hoạt 
động hỗ trợ 
học tập, 
sinh hoạt 
cho người 
học 

- Chính sách học bổng 
- Chính sách miễn giảm học phí 
- Chính sách hỗ trợ học tập cho sinh viên là người dân tộc thiểu số 
- Chính sách hỗ trợ khó khăn đột xuất cho sinh viên 

IV 

Chương 
trình đào 
tạo mà nhà 
trường 
thực hiện 

STT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 
tín 
chỉ 

Số giờ tín chỉ 
Mã học 
phần tiên 
quyết 

Lý 
thuyết 

Bài 
tập/ 
Thảo 
luận 

Thực 
hành 

A. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI 
CƯƠNG 

32     

I. Lý luận chính trị 11     

1. PSF0007 Triết học Mac - Lênin 3 30 15 0  

2. PSF0008 
Kinh tế chính trị Mac - 
Lênin 

2 20 10 0 PSF0007 

3. PSF0009 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 20 10 0 PSF0007 

4. PSF0011 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 20 10 0 PSF0007 

5. PSF0010 
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam 

2 20 10 0 PSF0007 

II. Tin - Công nghệ - Môi trường 8     

5. 
INC0002 Tin học cơ bản 1 3 29 1 30  

6. 
INC0003 Tin học cơ bản 2 3 29 1 30 INC0002 

7. 
SLF0002 

Môi trường và phát triển bền 
vững 

2 20 10 0  
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III. Ngoại ngữ (Sinh viên chọn 1 trong 2 ngoại 
ngữ) 

10     

 
8. 

CLF0010 Tiếng Anh 1 3 15 15 30  

CLF0013 Tiếng Hàn 1 3 15 15 30  

 
9. 

CLF0011 Tiếng Anh 2 4 15 15 60 CLF0010 

CLF0014 Tiếng Hàn 2 4 15 15 60 CLF0013 

 
10. 

CLF0012 Tiếng Anh 3 3 15 15 30 CLF0010 

CLF0015 Tiếng Hàn 3 
3 15 15 30 

CLF0014 

IV. Pháp luật 
3     

11. SLF0004 Pháp luật đại cương 3 30 15 0  

V. Giáo dục thể chất 5     

12. CIF0008 Giáo dục thể chất 5     

VI. Giáo dục quốc phòng - an ninh 8     

13. CIF0009 Giáo dục quốc phòng 8 100 25 40  

B. KHỐI KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH 
45     

I. Kiến thức theo khối ngành 8     

Bắt buộc  4     

14. 
CIF1012 

Thông tin phục vụ lãnh đạo 
quản lý 

2 14 10 6 
 

15. 
CIF0001 

Phương pháp nghiên cứu 
khoa học 

2 16 11 3 
 

Tự chọn 4/10 
    

16. 
PSF0005 Logic hình thức 2 20 10 0 PSF0007 

17. 
ASF1009 Tiếng Việt thực hành  2     

18. 
CIF0002 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 21 6 3  

19. 
CIF0003 Xã hội học đại cương 2 20 10 0  

20. 
CIF1026 Tâm lý học quản lý 2 20 10 0  

II. Kiến thức theo lĩnh vực 27     
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Bắt buộc 20     

21 PSF1004 Chính trị học đại cương 3 30 15 0  

22 PSF1005 Hệ thống chính trị Việt Nam 3 30 15 0 PSF1004 

23 HRF1002 Tổ chức học  3 30 15 0  

24 HRF1011 Kinh tế học 3 30 15 0  

25 ASF 1010 Quản lí học đại cương 3 30 15 0 SLF1001 

26 SLF1002 Luật Hiến pháp Việt Nam 2 20 10 0 SLF1001 

27 ASF1001 
Lý luận chung về hành 
chính nhà nước 

3 32 10 3 OMF2004 

Tự chọn 7/16 
    

28 PSF1003 Lịch sử tư tưởng chính trị 3 30 15 0 PSF1004 

29 SLF1010 Luật Lao động 2 20 10 0 SLF 1001 

30 OMF2005 Nghi thức nhà nước 2 20 2 8  

31 ASF2005 Kĩ thuật điều hành công sở 3 30 15 0 ASF1001 

32 ASF2004 Thủ tục hành chính 2 19 8 3 ASF1001 

33 PSF2042 Hệ thống bầu cử 2 20 10 0  

34 PSF2006 Dư luận xã hội 2 20 10 0 PSF0010 

III. Kiến thức theo nhóm ngành 10     

Bắt buộc 6     

35 PSF2049 Chính trị và chính sách công 3 30 15 0 PSF1004 

36. OMF1003 
Văn bản quản lý nhà nước 
và kỹ thuật soạn thảo văn 
bản  

3 23 2 20  

Tự chọn 4/6     

37. ASF2018 Chính quyền địa phương  
2 
 

20 10 0  

38. PSF2023 Xã hội và đồng thuận xã hội 2 20 10 0  

39. ARF1001 Công tác văn thư và lưu trữ 2 24 2 4  

C. KHỐI KIẾN THỨC NGÀNH 50     
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I. Kiến thức chung của ngành 40     

Bắt buộc 26     

40. PSF1002 Địa chính trị  2 20 10 0 PSF1004 

41. PSF2030 Quan hệ chính trị quốc tế 3 30 15 0 PSF1004 

42. PSF2012 Quyền lực chính trị 3 30 15 0 PSF1004 

43. PSF2007 Đảng chính trị  2 20 10 0 PSF0010 

44. PSF2052 Các thể chế chính trị  3 30 15  PSF1004 

45. PSF2016 Chính trị học so sánh 3 30 15 0 PSF1004 

46. PSF2053 Những vấn đề toàn cầu 3 30 15 0  

47. PSF2054 Chính trị học phát triển 3 30 15 0  

48. PSF2032 
Phương pháp tiếp cận và xử lý 
tình huống chính trị 

2 20 5 5  

49. PSF3001 
Kiến tập ngành nghề - Chính 
trị học 

2 3 0 108  

Tự chọn 14/21     

50. PSF2010 
Tôn giáo và chính sách tôn 
giáo ở Việt Nam 

3 30 5 10  

51. PSF2055 
Quyền lực chính trị và hệ 
thống hành chính công 

2 20 10 0 PSF2012 

52. PSF2022 Kinh tế chính trị quốc tế  2 20 10 0 PSF0008 

53. PSF2026 Khoan dung và đoàn kết  2 20 10 0  

54. PSF2014 

Giới thiệu một số tác phẩm của 
C. Mac, Ph. Ăngghen, V.I. 
Lênin và Hồ Chí Minh về chính 
trị 

2 20 10 0 PSF0011 

55. HRF2013 
Kỹ năng lập kế hoạch và ra 
quyết định quản lý 

2 18 7 5  

56. PSF2018 Xây dựng đảng 2 20 10 0 PSF0010 

57. PSF2050 
Chính sách đối ngoại của Việt 
Nam 

3 30 15 0  

58. PSF2038 Chính sách kinh tế 3 30 15 0  

II. Kiến thức thực tập và tốt nghiệp 10     

59. PSF3002 
Thực tập tốt nghiệp - Chính 
trị học 

5 5 0 280  

60. PSF3003 
Khóa luận tốt nghiệp - Chính trị  
học 

5 0 0 300  
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Học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp      

61. PSF2003 Văn hóa chính trị 2 20 10 0 PSF1004 

62. PSF2031 Chính trị và truyền thông 3 30 10 5  

  
Tổng số 127     

  

V 

Khả năng 
học tập, 
nâng cao 
trình độ 
sau khi ra 
trường 

Sinh viên tốt nghiệp ngành Chính trị học có thể tiếp tục học lên cao học và nghiên cứu 
sinh để nhận học vị thạc sĩ, tiến sĩ thuộc ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công, 
Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Hồ Chí Minh học Quan hệ quốc tế… và các 
chuyên ngành khác phù hợp.  

  

VI 
Vị trí làm 
sau khi tốt 
nghiệp 

- Làm công tác tư vấn, tham mưu trong các cơ quan, tổ chức chính trị; chính trị- xã 
hội; các tổ chức kinh tế; các doanh nghiệp; các hiệp hội nghề nghiệp; tổ chức Phi Chính phủ; 

- Làm công tác nghiên cứu ở các tổ chức, các viện nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực 
Chính trị học; 

- Làm các công tác chuyên môn trong lĩnh vực Nội vụ; 
- Làm công tác chuyên môn ở các cơ quan truyền thông, cơ quan ngôn luận; 
- Có thể tham gia giảng dạy Chính trị ở các trường, đại học, cao đẳng, trung học 

chuyên nghiệp, trường chính trị tỉnh và trung tâm chính trị huyện… 
  

II. Ngành Lưu trữ học 

TT Nội dung 
 

Trình độ đại học 

I 
Điều kiện 
đăng ký 
tuyển sinh 

Phạm vi tuyển sinh: Toàn quốc 
Phương thức tuyển sinh:  

- Phương thức 1: xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT; 
- Phương thức 2: xét tuyển theo kết quả học tập THPT (lớp 11 và học kì I lớp 12); 
- Phương thức 3: xét tuyển thẳng. 

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT 
a) Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 
-  Tốt nghiệp THPT; 
-  Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường (trường công bố sau khi thí sinh 

có kết quả thi tốt nghiệp THPT). 
b) Xét theo kết quả học tập THPT 
-  Tốt nghiệp THPT từ năm 2017 trở lại đây; 
-  Tổng điểm của 3 môn học trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18.0 điểm trở lên (không có 

môn học nào dưới 5.0 điểm). 
c) Xét tuyển thẳng 
-  Tốt nghiệp THPT năm 2020; 
-  Đạt điều kiện xét tuyển thẳng của Trường.  
+ Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc thí sinh đạt 

giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THPT do Bộ
Giáo dục và Đào tạo tổ chức và đã tốt nghiệp THPT 

+ Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh hoặc thí sinh đạt 
giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh và đã tốt nghiệp THPT 
+ Thí sinh là học sinh giỏi ở THPT(lớp 10, lớp 11, học kì I lớp 12)và đã tốt nghiệp THPT. 

II 
Mục tiêu 
kiến thức, 

a. Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Lưu trữ học cung cấp cho người học các 
kiến thức: 
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kỹ năng, 
thái độ và 
trình độ 
ngoại ngữ 
đạt được 

- Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối 
cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; 
 - Kiến thức đại cương về khoa học xã hội và nhân văn, ngoại ngữ, tin học; 
 - Kiến thức về pháp luật, về quản lý, tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước; 
 - Kiến thức về tổ chức các hoạt động về nghiệp vụ văn thư-lưu trữ như: soạn thảo và ban 
hành văn bản; quản lý và giải quyết văn bản; lập hồ sơ; quản lý và sử dụng con dấu; sưu tầm, thu 
thập và bổ sung tài liệu; xác định giá trị tài liệu; chỉnh lý khoa học tài liệu; xây dựng hệ thống công 
cụ tra cứu; bảo quản an toàn và tổ chức khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ để phục vụ cho hoạt động 
quản lý; Kiến thức về ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư-lưu trữ; Phương pháp 
nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực văn thư - lưu trữ. 
 b. Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Lưu trữ học đào tạo người học các kĩ 
năng: 
 * Kỹ năng nghề nghiệp:  

- Kỹ năng tổ chức thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn: tổ chức và thực hiện thành thạo 
các nghiệp vụ chuyên môn trong lĩnh vực văn thư-lưu trữ, sử dụng thành thạo các chương trình 
ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác văn thư, lưu trữ 

- Kỹ năng phân tích vấn đề: Có khả năng khảo sát, phân tích và kiểm tra, đánh giá công 
tác văn thư - lưu trữ. 

- Kỹ năng giải quyết vấn đề: Tư duy độc lập, tự tin khi tiếp cận công việc và giải quyết 
các vấn đề đặt ra trong lĩnh vực công tác văn thư - lưu trữ; thực hiện và hướng dẫn các nghiệp 
vụ lưu trữ;  hướng dẫn sử dụng các thiết bị văn phòng, các chương trình phần mềm tin học 
thông dụng trong trao đổi thông tin nghiệp vụ, quản lý văn bản, quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ. 

* Kỹ năng mềm 
- Kỹ năng giao tiếp: Kỹ năng thuyết trình và tập hợp những người cùng tham gia làm 

việc để giải quyết công việc. 
- Kỹ năng làm việc nhóm: Kỹ năng làm việc theo nhóm bao gồm khả năng thích nghi và 

hòa nhập nhanh vào nhóm, phân công công việc, phối hợp hiệu quả giữa các thành viên hỗ trợ
các thành viên khác, trao đổi công việc giữa các thành viên. 

- Kỹ năng điều hành và quản lý: Để giải quyết các công việc liên quan đến công tác văn 
thư, công tác lưu trữ của các cơ quan, tổ chức; có phương pháp tổ chức các hoạt động, bố trí 
sắp xếp công việc và cải tiến lề lối làm việc trong cơ quan 

c. Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Lưu trữ học hình thành cho người học 
thái độ: 
 - Nhận thức đúng phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ lưu trữ; 
 - Nhận thức rõ giá trị và tầm quan trọng của tài liệu lưu trữ trong sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ tổ quốc cũng như trong đời sống xã hội; 
 - Nhận thức rõ vai trò của công tác lưu trữ trong việc bảo tồn một trong những di sản 
lịch sử-văn hóa của dân tộc; 
 - Có ý thức gìn giữ, bảo vệ và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ; 
 - Từ nhận thức về giá trị của tài liệu lưu trữ và vai trò của công tác lưu trữ, người học có 
thái độ yêu nghề, nhiệt tình trong công tác, có ý thức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được 
giao.  

III 

Các chính 
sách, hoạt 
động hỗ 
trợ học 
tập, sinh 
hoạt cho 
người học 

- Chính sách học bổng 
- Chính sách miễn giảm học phí 
- Chính sách hỗ trợ học tập cho sinh viên là người dân tộc thiểu số 

Chính sách hỗ trợ khó khăn đột xuất cho sinh viên  

IV 
Chương 
trình đào 
tạo mà 

Số Mã học Tên học phần Số Số giờ tín chỉ Mã 
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nhà 
trường 
thực hiện 

TT phần tín 
chỉ 

Lí 
thuyết 

Bài 
tập/ 
thảo 
luận 

Thực 
hành 

HP tiên 
quyết 

A. Khối kiến thức giáo dục đại cương 32     

I. Lý luận chính trị 11     

1 PSF0007 Triết học Mac - Lênin 3 30 15 0  

2 PSF0008 Kinh tế chính trị Mac - Lênin 2 20 10 0 PSF0007 

3 PSF0009 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 20 10 0 PSF0007 

4 PSF0011 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 20 10 0 PSF0007 

5 PSF0010 
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam 

2 20 10 0 PSF0007 

II. Ngoại ngữ (chọn 1 trong  2 ngoại ngữ) 10     

6 
CLF0010 Tiếng Anh 1 3 15 15 30  

CLF0013 Tiếng Hàn 1 3 15 15 30  

7 
CLF0011 Tiếng Anh 2 4 15 15 60 CLF0010 

CLF0014 Tiếng Hàn 2 4 15 15 60 CLF0013 

8 
CLF0012 Tiếng Anh 3 3 15 15 30 CLF0011 

CLF0015 Tiếng Hàn 3 3 15 15 30 CLF0014 

III. Tin - Công nghệ - Môi trường 8     

9 INC0002 Tin học cơ bản 1 3 29 1 30  

10 INC0003 Tin học cơ bản 2 3 29 1 30 INC0002 

11 SLF0002 
Môi trường và phát triển bền 
vững 

2 20 10 0 SLF0001 

IV. Pháp luật 3     

12 SLF0004 Pháp luật đại cương 3 30 15 0  

13 CIF0010 Giáo dục thể chất 3 3 0 84  

14 CIF0009 Giáo dục Quốc phòng – An ninh 8 100 25 40  

B. Khối kiến thức cơ sở ngành 45     

I. Kiến thức theo khối ngành 8     

Bắt buộc 4     

15 CIF0001 
Phương pháp nghiên cứu khoa 
học 

2 16 11 3  

16 CIF1012 
Thông tin phục vụ lãnh đạo và 
quản lý 

2 14 10 6  

Tự chọn 4/10     

17 ASF1009* Tiếng Việt thực hành 2 20 10 0  

18 PSF0005* Lôgíc hình thức 2 20 10 0 PSF0001 

19 CIF0002 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 21 6 3  
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20 CIF1026 Tâm lý học quản lý 2 20 10 0  

21 CIF0003 Xã hội học đại cương 2 20 10 0  

II. Kiến thức theo lĩnh vực 27     

Bắt buộc 17     

22 CIF1014 Thông tin học  2 21 9 0  

23 CIF1010 
Đại cương về quan hệ công 
chúng  

2 20 10 0  

24 OMF1003 
Văn bản quản lý nhà nước và Kỹ 
thuật soạn thảo văn bản 

3     

25 CIF1036 Năng lực thông tin 2 17 5 8  

26 OMF2007 Quản trị văn phòng 2 20 4 6  

27 OMF2006 Kỹ năng giao tiếp 2 13 9 8  

28 CIF1037 
Đại cương công nghệ thông tin 
và truyền thông 

2 20 8 2  

29 CIF1027 Lịch sử văn minh thế giới 2 17 10 3  

Tự chọn 10/16     

30 OMF0001* Thống kê cho khoa học xã hội 2 21 9 0  

31 HRF1011 Kinh tế học 3 30 15 0 PSF0002 

32 ASF1008* 
Lịch sử và tổ chức các cơ quan 
nhà nước Việt Nam 

2 20 10 0 SLF0001 

33 SLF1005* 
Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt 
Nam 

2 20 10 0 SLF0001 

34 OMF2010* Văn hóa công sở  2 20 10 0 CIF0002 

35 CIF0005* Mỹ học đại cương 2 24 6 0 PSF0001 

36 CIF2011 Tổ chức sự kiện 3 28 3 14  

III. Kiến thức theo nhóm ngành 10     

Bắt buộc 6     

37 ARF1003 Nhập môn công tác văn thư 2 23 6 1  

38 ARF1008 Tổ chức quản lý văn bản 2 20 5 5  

39 ARF1009 
Tổ chức lập hồ sơ và quản lý hồ 
sơ 

2 20 5 5  

Tự chọn 4/8     

40 ARF1002* Hán Nôm cơ sở  2 24 4 2  

41 ARS1010* 
Quản lý văn bản và lập hồ sơ tài 
liệu điện tử 

2 20 5 5 
 

42 OMF2012 Kỹ năng làm việc nhóm 2 13 0 17  

43 ARF1006 
Lịch sử văn bản và công tác văn 
thư Việt Nam  

2 18 8 4  

C.Khối kiến thức ngành 50     

I. Kiến thức chung của ngành 40     
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Bắt buộc 26     

44 ARF2001  Nhập môn lưu trữ học 2 22 8 0 ARF1003 

45 ARF2024 
Tổ chức tài liệu Phông lưu trữ 
Quốc gia Việt Nam 

2 22 7 1  

46 ARF2025 Thu thập tài liệu lưu trữ 2 22 7 1  

47 ARF2026 Tổ chức khoa học tài liệu lưu trữ 4 30 15 15  

48 ARF2006 
Bảo quản, tu bổ, phục chế tài 
liệu lưu trữ 

2 24 6 0 
 

49 ARF2007 
Tổ chức khai thác, sử dụng tài 
liệu lưu trữ 

2 22 7 1  

50 ARF2027 

Số hóa và Lưu trữ tài liệu điện 
tử 3 25 10 10 ARF2001 

51 ARF2008 
Lưu trữ tài liệu khoa học và 
công nghệ 

2 22 7 1 ARF2001 

52 ARF2009 Lưu trữ tài liệu nghe - nhìn 2 25 3 2 ARF2001 

53 CIF1038 
Marketing sản phẩm và dịch vụ 
thông tin  

3 25 15 5  

54 ARF2023 
Kiến tập ngành nghề-Lưu trữ 
học 

2 3 0 108  

Tự chọn 14/26     

55 ARF2028* 
Công tác văn thư - lưu trữ trong 
doanh nghiệp 

2 20 5 5 ARF2001 

56 ARF2013* 
Tiêu chuẩn hóa và tổ chức lao 
động khoa học trong công tác 
văn thư -lưu trữ 

2 20 9 1  

57 ARF2014* Công bố học 2 22 7 1 ARF2001 

58 CIF2116* 
Thư viện số và ứng dụng công 
nghệ web 

3 25 5 15  

59 ARF2019 Lịch sử lưu trữ Việt Nam 2 23 6 1  

60 ARF2011* 
Công tác văn thư - lưu trữ trong 
cơ quan, tổ chức Đảng và tổ 
chức chính trị - xã hội 

3 33 9 3 ARF2001 

61 INC2041 
Ứng dụng công nghệ thông tin 
vào công tác văn thư - lưu trữ 

3 30 0 30 ARF2001 

62 ARF2010* Sử liệu học 2 25 5 0 ARF2001 

63 ARF2017 
Công tác văn thư - lưu trữ trong 
Ủy ban nhân dân các cấp 

2 21 6 3 ARF2001 

64 ARF2018 Lịch sử lưu trữ thế giới 2 24 3 3  

65 CIF2030  Quản trị sưu tập số 3 23 0 22  

II. Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp 10     

66 ARF3001 Thực tập tốt nghiệp - Lưu trữ học 5 5 0 280  

67 ARF3002 
Khóa luận tốt nghiệp -Lưu trữ 
học 

5 0 0 300  

Học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp      



12 
 

68 ARF2015 Pháp luật lưu trữ 2 21 9 0 ARF2001 

69 ARF2029 
Tổ chức và quản lý công tác văn 
thư, lưu trữ 

3 25 10 10 ARF2001 

Tổng số 127   

  

V 

Khả năng 
học tập, 
nâng cao 
trình độ 
sau khi ra 
trường 

Sinh viên tốt nghiệp ngành Lưu trữ học có thể tiếp tục học lên cao học và nghiên cứu 
sinh để nhận học vị thạc sĩ, tiến sĩ ngành Lưu trữ học, Bảo tàng học và các chuyên ngành khác 
phù hợp.  

  

VI 
Vị trí làm 
sau khi tốt 
nghiệp 

-  - Chuyên viênvăn thư-lưu trữ, thông tin - thư việntại các cơ quan lưu trữ, cơ quan thông tin 
tư liệu và thư viện; bộ phận văn thư-lưu trữ, thông tin - thư viện, của các cơ quan, tổ chức; 
 - Chuyên viên quản lý công tác văn thư-lưu trữ của các cơ quan, tổ chức; 
 - Giảng viên giảng dạy và tư vấn về lĩnh vực văn thư-lưu trữ; 
 - Nghiên cứu viên về lĩnh vực lưu trữ. 

 

III. Ngành Thông tin Thư viện 

TT
Nội 

dung 
 

Trình độ đại học 

I 

Điều 
kiện 
đăng ký 
tuyển 
sinh 

Phạm vi tuyển sinh: Toàn quốc 
Phương thức tuyển sinh:  

- Phương thức 1: xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT; 
- Phương thức 2: xét tuyển theo kết quả học tập THPT (lớp 11 và học kì I lớp 12); 
- Phương thức 3: xét tuyển thẳng. 

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT 
a) Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 
-  Tốt nghiệp THPT; 
-  Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường (trường công bố sau khi thí sinh có 

kết quả thi tốt nghiệp THPT). 
b) Xét theo kết quả học tập THPT 
-  Tốt nghiệp THPT từ năm 2017 trở lại đây; 
-  Tổng điểm của 3 môn học trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18.0 điểm trở lên (không có môn 

học nào dưới 5.0 điểm). 
c) Xét tuyển thẳng 
-  Tốt nghiệp THPT năm 2020; 
-  Đạt điều kiện xét tuyển thẳng của Trường.  
+ Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc thí sinh đạt 

giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THPT do Bộ
Giáo dục và Đào tạo tổ chức và đã tốt nghiệp THPT 

+ Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh hoặc thí sinh đạt 
giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh và đã tốt nghiệp THPT 
+ Thí sinh là học sinh giỏi ở THPT(lớp 10, lớp 11, học kì I lớp 12)và đã tốt nghiệp THPT. 

II 

Mục 
tiêu 
kiến 
thức, 
kỹ 
năng, 
thái độ 
và trình 

a. Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Thông tin thư viện cung cấp cho người học 
kiến thức về khoa học thông tin – thư viện, hệ thống thư viện Việt Nam và thế giới; cùng hệ thống 
các tiêu chuẩn, quy trình nghiệp vụ và ứng dụng trong hoạt động thực tiễn như: biên mục mô tả, 
phân loại tài liệu, định chủ đề, tư khóa tài liệu...cũng như vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin và 
truyền thông hiện đại trong hoạt động thư viện. 

b. Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Khoa học thư viện rèn luyện cho người học 
hệ thống kỹ năng quan trọng, cần thiết để có thể làm việc độc lập, sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong 
công việc, cụ thể như: kỹ năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, đánh giá thực trạng hệ thống thư 
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độ 
ngoại 
ngữ đạt 
được 

viện; vận dụng các tiêu chuẩn, quy định, công nghệ hiện đại, cập nhật để giải quyết tình huống, 
yêu cầu phát sinh trong các vấn đề của vị trí việc làm. 

c. Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Khoa học thư viện hình thành cho người 
học ý thức tổ chức kỷ luật cao; có tinh thần chủ động và phối hợp trong công việc; có thái độ 
nghiêm túc, khách quan, có đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. 

III 

Các 
chính 
sách, 
hoạt 
động 
hỗ trợ 
học tập, 
sinh 
hoạt 
cho 
người 
học 

- Chính sách học bổng 
- Chính sách miễn giảm học phí 
- Chính sách hỗ trợ học tập cho sinh viên là người dân tộc thiểu số 
- Chính sách hỗ trợ khó khăn đột xuất cho sinh viên  

IV 

Chương 
trình 
đào tạo 
mà nhà 
trường 
thực 
hiện 

Số 
TT 

Mã  
 học phần 

Tên học phần 
Số tín 

chỉ 

Số giờ tín chỉ Mã 
học  
phần 
 tiên  
quyết 

Lí 
thuyết 

Bài 
tập/ 

Thảo 
luận  

Thực 
hành 

A. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 32     

I. Lý luận chính trị 11     

1 PSF0007 Triết học Mác – Lênin 3     

2 PSF0008 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2     

3 PSF0011 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2     

4 PSF0010 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2     

5 PSF0009 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2     

II. Tin – Công nghệ - Môi trường 8     

6 INC0002 Tin học cơ bản 1 3 29 1 30  

7 INC0003 Tin học cơ bản 2 3 29 1 30 INC0002 

8 SLF0002 Môi trường và phát triển bền vững 2 20 10 0  

III. Ngoại ngữ 10     

9 CFL0010 Tiếng Anh 1 3 15 15 30  

 CFL0013 Tiếng Hàn 1 3 15 15 30  

10 CFL0011 Tiếng Anh 2 4 15 15 60  

 CFL0014 Tiếng Hàn 2 4 15 15 60  

11 CFL0012 Tiếng Anh 3 3 15 15 30  

 CFL0015 Tiếng Hàn 3 3 15 15 30  

IV. Pháp luật 3     

12 SLF0004 Pháp luật đại cương 3 30 15 0  
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V. Giáo dục thể chất 3     

13 CIF0010 Giáo dục thể chất 3 3 0 84  

VI. Giáo dục quốc phòng – an ninh 8     

14 CIF0009 Giáo dục quốc phòng 8 100 25 40  

B. KHỐI KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH 45     

I. Kiến thức theo khối ngành 8     

Bắt buộc 4     

15 CIF1012 
Thông tin phục vụ lãnh đạo và 
quản lý 

2 14 10 6 CIF1014 

16 CIF0001 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 16 11 3  

Tự chọn 4/10     

17 CIF0002 Cơ sở văn hóa Việt Nam* 2 21 6 3  

18 CIF0003 Xã hội học đại cương* 2 20 10 0  

19 CIF1026 Tâm lý học quản lý 2 20 10 0  

20 ASF1009 Tiếng Việt thực hành 2 20 5 5  

21 PSF0005 Lôgíc hình thức 2 20 0 10 FSF0001 

II. Kiến thức theo lĩnh vực 27     

Bắt buộc 17     

22 CIF1014 Thông tin học 2 21 9 0  

23 CIF1010 Đại cương về quan hệ công chúng 2 20 10 0  

24 OMF1003 
Văn bản QLNN và kỹ thuật soạn 
thảo văn bản 

3 23 2 20  

25 CIF1036 Năng lực thông tin 2 17 5 8  

26 OMF2007 Quản trị văn phòng 2 20 4 6  

27 OMF2006 Kỹ năng giao tiếp 2 13 9 8  

28 CIF1037 Đại cương CNTT và truyền thông 2 20 8 2  

29 CIF1027 Lịch sử văn minh thế giới 2 17 10 3  

Tự  chọn 10/17     

30 OMF0001 Thống kê cho khoa học xã hội* 2 21 0 9  

31 CIF0005 Mỹ học đại cương* 2 24 6 0  

32 HRF1011 Kinh tế học 3 20 10 0  

33 ARF1001 Công tác Văn thư và Lưu trữ* 2 24 4 2  

34 
ASF1008 
 

Lịch sử và tổ chức các cơ quan 
nhà nước Việt Nam 

2 20 10 0 SLF0001 

35 SLF1005 
Lịch sử nhà nước và pháp luật 
Việt Nam 

2 20 10 0 SLF0001 

36 OMF2010 Văn hóa công sở* 2 20 10 0  

37 CIF2011 Tổ chức sự kiện 3 28 3 14  
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III. Kiến thức theo nhóm ngành 10     

Bắt buộc 7     

38 CIF1013 Thư viện học 2 20 10 0  

39 CIF1015 Thư mục học 2 21 3 6  

40 CIF1038 
Marketing sản phẩm và dịch vụ 
thông tin 

3 30 10 5  

Tự  chọn 3     

41 CIF1017 Lịch sử sách và xuất bản điện tử 3 34 6 5  

42 CIF1016 Tin học tư liệu* 3 30 12 3  

C. KHỐI KIẾN THỨC NGÀNH 50     

I. Kiến thức chung của ngành 40     

Bắt buộc 25     

43 CIF2018 Xây dựng và phát triển vốn tài liệu 3 32 11 2 CIF1013 

44 CIF2019 Biên mục mô tả 4 39 21 0 CIF2018 

45 CIF2020 Phân loại tài liệu 4 35 20 5 CIF2018 

46 CIF2021 Định chủ đề, định từ khóa tài liệu 3 25 15 5 CIF2018 

47 CIF2024 Lưu trữ thông tin 2 20 7 3 CIF2021 

48 CIF2025 Tra cứu thông tin 4 35 20 5 CIF2024 

49 CIF2028 
Quản lý hoạt động thông tin thư 
viện 

3 30 10 5 CIF1013 

50 CIF3018 
Kiến tập ngành nghề Thông tin – 
thư viện 

2 5 20 45  

Tự chọn (15/26)     

51 CIF2084 
Người dùng tin và dịch vụ thư 
viện* 

2 20 5 5 CIF2024 

52 CIF2027 Trụ sở, trang thiết bị thư viện* 2 21 9  CIF1013 

53 CIF2116 
Thư viện số và ứng dụng công 
nghệ Web* 

3 25 5 15  

54 CIF2022 
Tóm tắt, chú giải và tổng quan tài 
liệu* 

3 25 15 5 
CIF2018 

55 CIF2030 Quản trị sưu tập số* 3 25 15 5  

56 CIF2117 Phân tích hệ thống thông tin 3 25 10 10  

57 CIF2033 Công tác địa chí trong thư viện* 2 2 20 7  

58 CIF2034 Thông tin khoa học và công nghệ 2 20 5 5 CIF1014 

59 CIF2035 Thông tin y tế 2 20 5 5 CIF1014 

60 CIF2036 Thông tin kinh tế - thương mại 2 20 5 5 CIF1014 

61 CIF2118 Thư viện – Thiết bị trường học 2 20 5 5  

III. Kiến thức thực tập và tốt nghiệp 10     

62 CIF3005 Thực tập tốt nghiệp – Thông tin – 5 5 20 180  
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thư viện 

63 CIF3006 
Khóa luận tốt nghiệp – Thông tin – 
thư viện 

5 5 0 300  

Học phần  thay thế khóa luận tốt nghiệp      

64 CIF2037 Nhu cầu tin và người dùng tin 2 20 5 5  

65 CIF2031 
Ứng dụng đa phương tiện trong 
hoạt động thư viện 

3 24 6 15  

  Tổng số 125   

  

V 

Khả 
năng 
học tập, 
nâng 
cao 
trình độ 
sau khi 
ra 
trường 

Sinh viên tốt nghiệp ngành Thông tin – Thư viện có thể tiếp tục học lên cao học và nghiên cứu 
sinh để nhận học vị thạc sĩ, tiến sĩ ngành Thông tin học, Khoa học thư viện và các chuyên ngành 

khác phù hợp.   

VI 

Vị trí 
làm sau 
khi tốt 
nghiệp 

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng làm việc tại các vị trí: 
- Chuyên viên thông tin – thư viện, lưu trữ tại các cơ quan thông tin tư liệu và thư viện, cơ 

quan lưu trữ, bộ phận thông tin – thư viện, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; 
- Chuyên viên quản lý thông tin – tài liệu, hồ sơ tài liệu tại các tổ chức, cơ quan, doanh 

nghiệp; 
- Chuyên viên kiểm thử (tester), quản trị website… ở các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; 
- Giảng dạy, tư vấn về lĩnh vực thông tin – thư viện. 

 

IV. Ngành Quản lí nhà nước 

TT Nội dung 
 

Trình độ đại học 

I 
Điều kiện 
đăng ký 
tuyển sinh 

Phạm vi tuyển sinh: Toàn quốc 
Phương thức tuyển sinh:  

- Phương thức 1: xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT; 
- Phương thức 2: xét tuyển theo kết quả học tập THPT (lớp 11 và học kì I lớp 12); 
- Phương thức 3: xét tuyển thẳng. 

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT 
a) Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 
-  Tốt nghiệp THPT; 
-  Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường (trường công bố sau khi thí sinh 

có kết quả thi tốt nghiệp THPT). 
b) Xét theo kết quả học tập THPT 
-  Tốt nghiệp THPT từ năm 2017 trở lại đây; 
-  Tổng điểm của 3 môn học trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18.0 điểm trở lên (không có 

môn học nào dưới 5.0 điểm). 
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c) Xét tuyển thẳng 
-  Tốt nghiệp THPT năm 2020; 
-  Đạt điều kiện xét tuyển thẳng của Trường.  
+ Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc thí sinh đạt 

giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THPT do Bộ
Giáo dục và Đào tạo tổ chức và đã tốt nghiệp THPT 

+ Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh hoặc thí sinh đạt 
giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh và đã tốt nghiệp THPT 
+ Thí sinh là học sinh giỏi ở THPT(lớp 10, lớp 11, học kì I lớp 12)và đã tốt nghiệp THPT. 

II 

Mục tiêu 
kiến thức, 
kỹ năng, 
thái độ và 
trình độ 
ngoại ngữ 
đạt được 

1.2.1. Về kiến thức 
 (1) Kiến thức cơ bản 

- Các kiến thức cơ bản về lý luận chính trị nhằm giúp cho sinh viên kiên định lập 
trường, tư tưởng, có bản lĩnh chính trị, trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; chính 
sách, pháp luật của Nhà nước; hình thành cho sinh viên phương pháp luận để giải quyết vấn đề. 

- Thông qua các kiến thức cơ bản về tâm lý học, xã hội học, nghiên cứu khoa học, kinh 
tế học trang bị cho sinh viên phông kiến thức về tình hình kinh tế - xã hội, khoa học xã hội 
nhân văn nhằm phục vụ cho việc tiếp thu kiến thức chuyên ngành, nâng cao trình độ, học tập ở
trình độ cao hơn, nghiên cứu cách giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn. 

- Các kiến thức về giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất nhằm giáo dục tinh thần 
yêu nước, bảo vệ Tổ quốc và rèn luyện thể lực phục vụ công việc. 
 (2) Kiến thức cơ sở ngành 

- Trang bị cho sinh viên kiến thức về khoa học quản lý nhằm giúp cho sinh viên nắm 
vững bản chất, nguyên tắc, phương pháp, công cụ quản lý. 

- Trang bị cho sinh viên kiến thức về khoa học pháp lý nhằm giúp cho sinh viên nắm 
vững bản chất, vai trò, ý nghĩa của pháp luật, nội dung cơ bản của một số luật gắn liền với công 
tác quản lý nhà nước. 

- Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ sở về một số nghiệp vụ hành chính để sinh viên có 
thể thực hiện các kỹ năng và nghiệp vụ hành chính. 
 (3) Kiến thức chuyên ngành 

- Kiến thức về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 
- Kiến thức về quản lý nhân sự trong khu vực công 
- Kiến thức về hoạch định và phân tích chính sách công 
- Kiến thức về quản lý kinh tế, tài chính công 
- Kiến thức về quản lý xã hội: văn hóa, y tế, giáo dục, tôn giáo, dân tộc,… 

 (4) Kiến thức nghiệp vụ 
- Kiến thức về tin học văn phòng 
- Kiến thức về nghiệp vụ hành chính 

 1.2.2. Về kỹ năng 
 (1) Kỹ năng cứng: 

- Lập kế hoạch nhân sự, tuyển dụng, bố trí nhân sự, kiểm tra, đánh giá về nhân sự. 
- Soạn thảo các loại văn bản quản lý nhà nước. Quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu cơ quan.  
- Tổ chức làm việc khoa học, tổ chức hội họp, tiếp khách.  
- Phân tích, đánh giá được thực trạng quản lý nhà nước trong các lĩnh vực. 
- Giải quyết các thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực cơ bản như tư pháp, xây dựng, 

đất đai, chứng thực.... 
- Có khả năng nghiên cứu khoa học hành chính, khoa học quản lý. 

 (2) Kỹ năng mềm: 
- Phân tích vấn đề: Khả năng khảo sát, phân tích vấn đề về quản lý hành chính. Viết, 

thuyết trình rõ ràng, mạch lạc một vấn đề liên quan đến công việc của một chuyên viên hành 
chính. 

- Giải quyết vấn đề: Khả năng giải quyết những vấn đề đặt ra thuộc nhiệm vụ của chuyên 
viên hành chính. 

-. Làm việc theo nhóm: Kỹ năng theo nhóm gồm khả năng thích nghi và hòa nhập nhanh 
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vào nhóm, phân công công việc, phối hợp hiệu quả giữa các thành viên, hỗ trợ thành viên khác, 
trao đổi giữa các thành viên. 

- Lập kế hoạch, quản lý thời gian: Lập được các kế hoạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, 
cá nhân trong các cơ quan, đơn vị. Quản lý thời gian có hiệu quả. 

- Giao tiếp: Lắng nghe, giao tiếp, thuyết phục, đàm phán với các đối tượng. 
- Tự học, tự đào tạo: có khả năng làm việc độc lập, có khả năng đọc, hiểu các tài liệu 

chuyên ngành. 
- Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng tin học cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 

11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông. 
- Sử dụng tốt tiếng Anh trong giao tiếp và hoạt động chuyên môn. 

 1.2.3. Về thái độ: 
 (1) Thái độ của một chuyên viên hành chính trong khi thi hành công vụ 

- Trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam; bảo vệ danh dự Tổ quốc và lợi ích quốc gia. 

- Tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân. 
- Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của 

Nhà nước. 
- Có ý thức tổ chức kỷ luật; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, tổ

chức, đơn vị. 
- Có tinh thần chủ động và phối hợp chặt chẽ trong quá trình làm việc, giữ gìn đoàn kết

trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. 
- Có ý thức bảo vệ, quản lý và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản của cơ quan, của nhà 

nước được giao. 
- Có thái độ nghiêm túc, khách quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của chuyên viên hành 

chính. 
- Có ý thức rõ ràng về vị trí, vai trò của vị trí công việc chuyên viên hành chính. 

 (2) Thái độ trong giao tiếp văn hóa công sở 
- Có thái độ lịch sự, tôn trọng, gần gũi với đồng nghiệp và nhân dân; ngôn ngữ giao tiếp 

chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc. 
- Có tác phong lịch sự; giữ gìn uy tín, danh dự cho cơ quan, tổ chức, đơn vị và đồng 

nghiệp. 
 (3) Thái độ tự học, tự cập nhật kiến thức 

- Tích cực tự học và cập nhật kiến thức. 
- Tham gia đầy đủ, trách nhiệm các khóa đào tạo, bồi dưỡng do cơ quan, đơn vị tổ chức.  

III 

Các chính 
sách, hoạt 
động hỗ 
trợ học 
tập, sinh 
hoạt cho 
người học 

- Chính sách học bổng 
- Chính sách miễn giảm học phí 
- Chính sách hỗ trợ học tập cho sinh viên là người dân tộc thiểu số 
- Chính sách hỗ trợ khó khăn đột xuất cho sinh viên  

IV 

Chương 
trình đào 
tạo mà 
nhà 
trường 
thực hiện 

Số 
TT 

Mã  
học phần 

Tên học phần 
Số tín 

chỉ 

Số giờ tín chỉ Mã 
học 

phần 
tiên 

quyết 

Lí 
thuyết 

Bài 
tập/ 
Thảo 
luận 

Thực 
hành 

A. Khối kiến thức giáo dục đại cương      

I. Lý luận chính trị 11     

1  PSF0007 Triết học Mac - Lênin 3 30 15 0  

2  PSF0008 Kinh tế chính trị Mac - Lênin 2 20 10 0 PSF0007 
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3  PSF0009 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 20 10 0 PSF0007 

4  PSF0011 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 20 10 0 PSF0007 

5  PSF0010 
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam 

2 20 10 0 PSF0007 

II. Tin  – Công nghệ - Môi trường 8     

6  INC0002 Tin học cơ bản 1 3 29 1 30  

7  INC0003 Tin học cơ bản 2 3 29 1 30 INC0002 

8  SLF0002 
Môi trường và phát triển bền 
vững 

2 20 0 10  

III. Ngoại ngữ (sinh viên chọn 1 trong 2 ngoại ngữ) 10     

9  
CFL0010 Tiếng Anh 1 3 15 15 30  

CFL0013 Tiếng Hàn 1 3 15 15 30  

10  
CFL0011 Tiếng Anh 2 4 15 15 60 CFL0010 

CFL0014 Tiếng Hàn 2 4 15 15 60 CFL0013 

11  
CFL0012 Tiếng Anh 3 3 15 15 30 CFL0011 

CFL0015 Tiếng Hàn 3 3 15 15 30 CFL0014 

IV. Pháp luật 3     

12  SLF1025 Lí luận về nhà nước và pháp luật 3 30 15 0  

V. Giáo dục thể chất 3     

13  CIF0010 Giáo dục thể chất 3 3 0 84  

VI. Giáo dục quốc phòng – an ninh 8     

14  CIF0009 Giáo dục quốc phòng 8     

B. Khối kiến thức cơ sở ngành 45     

I. Kiến thức theo khối ngành 8     

Bắt buộc 4     

15  CIF1012 
Thông tin phục vụ lãnh đạo quản 
lý 

2 14 10 6  

16  CIF0001 
Phương pháp nghiên cứu khoa 
học 

2 16 11 3  

Tự chọn 4/10     

17  PSF0005 Lôgíc hình thức 2 20 10 0 PSF0007 

18  ASF1009 Tiếng Việt thực hành* 2 20 5 5  

19  CIF0002 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 21 6 3  

20  CIF0003 Xã hội học đại cương 2 20 10 0  

21  CIF1026 Tâm lý học quản lý* 2 20 10 0  

II. Kiến thức theo lĩnh vực 27     

Bắt buộc 20     

22  PSF1004 Chính trị học đại cương 3 30 15 0 PSF0011 
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23  PSF1005 Hệ thống chính trị Việt Nam 3 30 15 0  

24  HRF1002 Tổ chức học  3 30 15 0  

25  HRF1011 Kinh tế học 3 30 15 0  

26  ASF1010 Quản lí học đại cương 3 30 15 0  

27  SLF1002 Luật Hiến pháp Việt Nam 2 20 10 0  

28  ASF1001 
Lý luận chung về hành chính 
nhà nước 

3 32 10 3  

Tự chọn 7/16     

29  PSF1003 Lịch sử tư tưởng chính trị 3 30 15 0  

30  SLF 1010 Luật Lao động* 2 20 10 0  

31  OMF2005 Nghi thức nhà nước 2 20 2 8  

32  ASF2005 Kĩ thuật điều hành công sở* 3 30 15 0 ASF1001 

33  ASF2004 Thủ tục hành chính* 2 19 8 3 ASF1001 

34  PSF2042 Hệ thống bầu cử 2 20 10 0  

35  PSF2006 Dư luận xã hội 2 20 10 0  

III. Kiến thức theo nhóm ngành 10     

Bắt buộc 6     

36  PSF2049 Chính trị và chính sách công 3 30 15 0 PSF0010 

37  OMF1003 
Văn bản quản lý nhà nước và 
kỹ thuật soạn thảo văn bản 

3 23 2 20  

Tự chọn 4/6     

38  ASF2018 Chính quyền địa phương* 2 20 10 0 ASF1001 

39  ARF1001 Công tác văn thư và lưu trữ* 2 24 4 2  

40  PSF2023 Xã hội và đồng thuận xã hội 2 20 10 0  

C. KHỐI KIẾN THỨC NGÀNH 50     

I. Kiến thức chung của ngành 15     

Bắt buộc 12     

41  ASF2001 
Tổ chức bộ máy hành chính 
nhà nước 

3 30 15 0 ASF1001 

42  ASF2025 
Quản lý nhân sự hành chính 
nhà nước 

3 30 15 0 ASF1001 

43  SLF1023 Luật Hành chính 2 20 0 10  

44  ASF1006 
Hoạch định và phân tích chính 
sách công 

2 20 10 0 ASF1001 

45  ASF3003 
Kiến tập ngành nghề - Quản lý 
nhà nước 

2 3 0 108  

46  ASF2007 
Quản lý nhà nước về văn hóa – 
giáo dục – y tế 

3 34 11 0 ASF1001 

47  ARF2020 Quản lý nhà nước về kinh tế 3 20 10 0 ASF1001 

48  ASF2010 Quản lý nhà nước về tài 3 30 10 5 ASF1001 
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nguyên và môi trường 

49  ASF2015 
Quản lý nhà nước về hành 
chính tư pháp và bổ trợ tư pháp 

2 25 5 0 ASF1001 

50  ARF2026 Quản lý tài chính công 3 20 10 0 ASF1001 

51  ASF2012 
Quản lí nhà nước về dân tộc, 
tôn giáo 

2 24 6 0 ASF1001 

52  ASF2006 Quản lý địa giới hành chính 2 20 3 7  

Tự chọn 10/15     

53  ASF2019 
Lịch sử hành chính nhà nước 
Việt Nam* 

3 30 15 0 ASF1001 

54  
 
HRF1003  

Văn hóa và đạo đức quản lý 3 30 15 0  

55  ASF2013 Quản lý nhà nước về đô thị* 2 23 7 0 ASF1001 

56  ASF2014 
Quản lý nhà nước về nông 
thôn* 

3 32 6 7 ASF1001 

57  ASF2016 
Quản lý nhà nước về quốc 
phòng, an ninh* 

2 26 3 1 ASF1001 

58  SLF2011 
Pháp luật về phòng chống tham 
nhũng 

2 20 10 0  

II. Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp 10     

59  ASF3001 
Thực tập tốt nghiệp - Quản lý 
nhà nước 

5 5 0 280  

60  ASF3002 
Khóa luận tốt nghiệp - Quản lý 
nhà nước 

5 0 0 300  

Môn học thay thế khóa luận tốt nghiệp      

61  ASF2011 
Quản lý nhà nước đối với các 
tổ chức phi chính phủ 

2 26 4 0 ASF1001 

62  ASF2017 
Quản lí nhà nước về khoa học 
và công nghệ 

3 30 15 0 ASF1001 

                               Tổng số 127   

  

V 

Khả năng 
học tập, 
nâng cao 
trình độ 
sau khi ra 
trường 

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý nhà nước có thể tiếp tục học lên cao học và nghiên 
cứu sinh để nhận học vị thạc sĩ, tiến sĩ ngành Khoa học quản lý, Quản lý công, Chính sách 
công, Quản lý khoa học và công nghệ,… và các chuyên ngành khác phù hợp.  

VI 
Vị trí làm 
sau khi tốt 
nghiệp 

- Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý nhà nước có thể đảm nhiệm công việc ở vị trí 
chuyên viên hành chính trong các cơ quan thuộc khu vực công và khu vực tư. 

 - Nghiên cứu viên về khoa học Hành chính, khoa học Quản lý ở các cơ sở nghiên cứu, 
các cơ quan tham mưu hoạch định chiến lược, chính sách của Đảng và Nhà nước. 

- Làm công tác giảng dạy về Khoa học Hành chính, khoa học Quản lý tại các cơ sở giáo 
dục.  

 

V. Ngành Luật 

TT Nội dung 
 

Trình độ đại học 
I Điều kiện Phạm vi tuyển sinh: Toàn quốc 
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đăng ký 
tuyển sinh 

Phương thức tuyển sinh:  
- Phương thức 1: xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT; 
- Phương thức 2: xét tuyển theo kết quả học tập THPT (lớp 11 và học kì I lớp 12); 
- Phương thức 3: xét tuyển thẳng. 

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT 
a) Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 
-  Tốt nghiệp THPT; 
-  Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường (trường công bố sau khi thí sinh 

có kết quả thi tốt nghiệp THPT). 
b) Xét theo kết quả học tập THPT 
-  Tốt nghiệp THPT từ năm 2017 trở lại đây; 
-  Tổng điểm của 3 môn học trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18.0 điểm trở lên (không có 

môn học nào dưới 5.0 điểm). 
c) Xét tuyển thẳng 
-  Tốt nghiệp THPT năm 2020; 
-  Đạt điều kiện xét tuyển thẳng của Trường.  
+ Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc thí sinh 

đạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THPT 
do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức và đã tốt nghiệp THPT 

+ Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh hoặc thí sinh 
đạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh và đã tốt nghiệp THPT 

+ Thí sinh là học sinh giỏi ở THPT(lớp 10, lớp 11, học kì I lớp 12)và đã tốt nghiệp THPT. 

II 

Mục tiêu 
kiến thức, 
kỹ năng, 
thái độ và 
trình độ 
ngoại ngữ 
đạt được 

a. Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Luật học cung cấp cho người học kiến 
thức về các ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam, hệ thống pháp luật của các 
nước trên thế giới; cùng hệ thống kiến thức pháp luật chuyên sâu trong khu vực công và các 
lĩnh vực quản lý đặc thù của ngành nội vụ như: công vụ, công chức; chính quyền địa phương; 
thanh tra, khiếu nại, tố cáo; thi đua, khen thưởng; địa giới hành chính... 

b. Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Luật học rèn luyện cho người học hệ
thống kỹ năng quan trọng, cần thiết để có thể làm việc độc lập, sáng tạo, đạt hiệu quả cao 
trong công việc, cụ thể như: kỹ năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, đánh giá thực trạng hệ
thống các quy định của pháp luật; vận dụng quy định của pháp luật để giải quyết tình huống 
pháp lý phát sinh trong các lĩnh vực của vị trí việc làm. 

c. Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Luật học hình thành cho người học ý 
thức tổ chức kỷ luật cao; có tinh thần chủ động và phối hợp trong công việc; có thái độ
nghiêm túc, khách quan, có đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện công vụ, nhiệm vụ được 
giao.   

III 

Các chính 
sách, hoạt 
động hỗ trợ 
học tập, 
sinh hoạt 
cho người 
học 

- Chính sách học bổng 
- Chính sách miễn giảm học phí 
- Chính sách hỗ trợ học tập cho sinh viên là người dân tộc thiểu số 
- Chính sách hỗ trợ khó khăn đột xuất cho sinh viên  

IV 

Chương 
trình đào 
tạo mà nhà 
trường thực 
hiện 

Số 
TT 

Mã 
học 

phần 
Tên học phần 

Số 
tín 
chỉ 

Số giờ tín chỉ Mã 
học  
phần 
 tiên 
quyết 

Lí 
thuyết 

Bài 
tập/ 
Thảo 
luận 

Thực 
hành 

A. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI 
CƯƠNG 

32     

I.Lý luận chính trị 11     
1 PSF0007 Triết học Mác - Lênin 3 30 15 0  
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2 PSF0008 Kinh tế chính trị Mác Lênin 2 20 10 0  

3 PSF0009 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 20 10 0  

4 PSF0010 Lịch sử Đảng cộng sản Việt 
Nam 

2 20 10 0  

5 PSF0011 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 20 10 0  

II. Tin - Công nghệ - Môi trường 8     
6 INC0002 Tin học cơ bản 1 3 29 1 30  
7 INC0003 Tin học cơ bản 2 3 29 1 30 INC0002 
8 SLF0002 Môi trường và phát triển bền 

vững 
2 20 10 0  

III. Ngoại ngữ (Sinh viên chọn 1 trong 2 
Ngoại ngữ) 

10     

9 CFL0004 Tiếng Anh 1 3 15 15 30  
CFL0013 Tiếng Hàn 1 3 15 15 30  

 
10 

CFL0011 Tiếng Anh 2 4 15 15 60 CFL0010 
CFL0014 Tiếng Hàn 2 4 15 15 60 CFL0013 

 
11 

CFL0012 Tiếng Anh 3 3 15 15 30 CFL0011 
CFL0015 Tiếng Hàn 3 3 15 15 30 CFL0014 

IV. Pháp luật 3     
12 SLF1025 Lý luận về nhà nước và 

pháp luật 
3 30 15 0  

V. Giáo dục thể chất 3     
13 CIF0010 Giáo dục thể chất 3 3 0 84  
VI. Giáo dục quốc phòng - an ninh 8     
14 CIF0009 Giáo dục quốc phòng 8 100 25 40  
B. KHỐI KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH 45     
I.Kiến thức theo khối ngành 8     
Bắt buộc 4     
15 SLF1023 Luật Hành chính 2 20 10 0 SLF1025 
16 SLF1024 Tổ chức bộ máy nhà nước 2 20 10 0 SLF 1025 
Tự chọn 4/10     
17 CIF0003 Xã hội học đại cương 2 20 10 0  
18 PSF0005 Logic hình thức * 2 20 10 0 PSF0001 
19 ASF100

9 
Tiếng việt thực hành * 2 20 10 0  

20 CIF1026 Tâm lý học quản lý 2 20 10 0  
21 CIF0001 Phương pháp nghiên cứu 

khoa học 
2 20 10 0  

II. Kiến thức theo lĩnh vực 27     
Bắt buộc 19     
22 SLF1002 Luật Hiến pháp Việt Nam 2 20 10 0 SLF1025 
23 SLF1005 Lịch sử nhà nước và pháp 

luật Việt Nam 
2 20 10 0 SLF1025 

24 SLF1029 Xây dựng văn bản pháp luật 3 25 20 0 SLF1025 
25 SLF1027 Luật Dân sự 3 25 20 0 SLF1002 
26 SLF1028 Luật Hình sự 3 25 20 0 SLF1002 
27 SLF2011 Pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng  
2 20 10 0 SLF1025 

28 SLF1012 Luật Tố tụng hình sự 2 20 10 0 SLF1028 
29 SLF1013 Luật Tố tụng dân sự 2 20 10 0 SLF1027 
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Tự chọn 8/14     
30 

SLF0003 
Lịch sử học thuyết chính trị 
- pháp lý * 

2 20 0 10 
SLF1025 

31 ASF200
3 

Hoạch định và phân tích 
chính sách công * 

2 18 10 2 SLF1023 

32 SLF1016 Lịch sử nhà nước và pháp 
luật thế giới * 

2 20 10 0 SLF1025 

33 SLF1017 Luật Hiến pháp nước ngoài* 2 20 10 0 SLF1025 
34 SLF1025 Luật nhân quyền quốc tế 2 20 10 0 SLF1002 
35 ASF201

3 
Quản lý nhà nước về đô thị 2 20 10 0 SLF1023 

III. Kiến thức theo nhóm ngành 10     
Bắt buộc 6     
36 SLF1009 Luật Thương mại 2 20 10 0 SLF1027 
37 SLF1010 Luật Lao động 2 20 10 0 SLF1025 
38 SLF1011 Luật Đất đai 2 20 10 0 SLF1027 
Tự chọn 4/8     
39 SLF1014 Luật Hôn nhân và gia đình * 2 20 10 0 SLF1027 
40 SLF1015 Luật Tài chính * 2 20 10 0 SLF1023 
41 SLF2015 Lý luận và pháp luật về 

quyền con người 
2 20 10 0 SLF1025 

42 SLF1026 Pháp luật về sở hữu trí tuệ 2 20 10 0 SLF1027 
KHỐI KIẾN THỨC NGÀNH 50     
I. Kiến thức chung của ngành 40     
Bắt buộc 26     
43 SLF2009 Luật Hành chính so sánh 2 20 10 0 SLF1023 
44 SLF2004 Công vụ, công chức 2 20 10 0 SLF1023 
45 SLF2002 Pháp luật về chính quyền địa 

phương 
2 20 10 0 SLF1002 

46 ASF200
4 

Thủ tục hành chính 2 19 8 3 SLF1023 

47 SLF2010 Luật Tố tụng hành chính 2 20 10 0 SLF1023 
48 SLF2007 Pháp luật về thi đua, khen 

thưởng 
2 20 10 0 SLF1023 

49 SLF2008 Pháp luật về thanh tra, khiếu 
nại, 
 tố cáo 

2 20 10 0 SLF1023 

50 ASF201
1 

Quản lý nhà nước đối với các 
tổ chức phi Chính phủ 

2 26 4 0 SLF1023 

51 SLF2012 Pháp luật về bình đẳng giới 2 20 10 0 SLF1002 
52 SLF2017 Công chứng, chứng thực 2 20 10 0 SLF1023 

53 SLF1021 Luật Thương mại quốc tế 2 20 10 0 SLF1009 
54 ASF202

2 
Cải cách hành chính nhà 
nước 

2 20 5 5 SLF1023 

55 SLF3003 Kiến tập ngành nghề - Luật 2 3 0 108  
Tự chọn 14/18     
56 ASF201

5 
Quản lý nhà nước về hành 
chính tư pháp và bổ trợ tư 
pháp* 

2 25 5 0 SLF1023 

57 ASF200 Quản lý địa giới hành chính* 2 20 3 7 SLF2002 
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6 
58 SLF1018 Luật Quốc tế * 2 20 10 0 SLF1002 
59 SLF2018 Quản lý hộ tịch* 2 20 10 0 SLF1023 
60 SLF1022 Tư pháp quốc tế* 2 20 10 0 SLF1027 
61 SLF2019 Pháp luật thuế 2 20 10 0 SLF1023 
62 SLF2020 Pháp luật về an sinh xã hội 2 20 10 0 SLF1023 
63 ARF201

5 
Pháp luật lưu trữ 2 15 10 0 SLF1002 

64 ASF201
2 

Quản lý nhà nước về dân tộc, 
tôn giáo* 

2 26 4 0 SLF1023 

65 SLF2013 Chuyên đề cập nhật* 2 15 10 5  
II. Kiến thức thực tập và tốt nghiệp 10     
66 SLF3001 Thực tập tốt nghiệp - Luật 5 5 0 280  
67 SLF3002 Khóa luận tốt nghiệp - Luật 5 0 0 300  
Học phần thay thế khóa luật tốt nghiệp      
68 SLF2014 Những vấn đề lý luận hiện 

đại về Nhà nước và pháp luật 
3 25 20 0 SLF1025 

69 SLF2001 Bảo hiểm xã hội 2 20 10 0 SLF1023 
  Tổng số 127     

  

V 

Khả năng 
học tập, 
nâng cao 
trình độ sau 
khi ra 
trường 

Sinh viên tốt nghiệp ngành Luật có thể tiếp tục học lên cao học và nghiên cứu sinh để
nhận học vị thạc sĩ, tiến sĩ các chuyên ngành thuộc ngành Luật và các chuyên ngành khác phù 
hợp.  

  

VI 
Vị trí làm 
sau khi tốt 
nghiệp 

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực, trình độ, kỹ năng nghề nghiệp tổ chức 
thực hiện công việc chuyên môn ở các vị trí:  

- Công tác pháp chế tại các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương; đặc biệt 
trong các cơ quan, tổ chức của ngành nội vụ, chính quyền địa phương như: Vụ pháp chế của 
Bộ, cơ quan ngang Bộ; Ban/ Phòng pháp chế của cơ quan thuộc Chính phủ; tổ chức pháp chế
ở Tổng cục, cục; Phòng pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân Tỉnh... 

- Chuyên viên của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp; công chức tư pháp – hộ tịch giúp Uỷ
ban nhân dân các cấp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác xây dựng, thi hành 
pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính; hộ tịch, 
chứng thực, hoà giải ở cơ sở... 

- Thanh tra viên làm việc trong các cơ quan thanh tra nhà nước, thanh tra chuyên 
ngành: Thanh tra Chính phủ, Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh, Thanh tra sở... 

- Đảm nhiệm các chức danh tư pháp (thẩm phán, kiểm sát viên, chấp hành viên, luật 
sư…);  

- Thực hiện công tác trợ giúp pháp lý; tổ chức thi hành pháp luật;  
- Cố vấn pháp lý cho các doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội -

nghề nghiệp;  
- Tư vấn pháp luật cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân; 

 - Chuyên viên pháp lý cho các tổ chức phi chính phủ, liên chính phủ, tổ chức quốc tế; 
tư vấn pháp luật cho các doanh nghiệp, tổ chức xã hội, cá nhân; thực hiện công tác trợ giúp 
pháp lý; tổ chức thi hành pháp luật;  

- Giảng viên, nghiên cứu viên trong các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu.  
 

VI. Ngành Quản lí văn hóa 

TT Nội dung  
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Trình độ đại học 

I 
Điều kiện 
đăng ký 
tuyển sinh 

Phạm vi tuyển sinh: Toàn quốc 
Phương thức tuyển sinh:  

- Phương thức 1: xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT; 
- Phương thức 2: xét tuyển theo kết quả học tập THPT (lớp 11 và học kì I lớp 12); 
- Phương thức 3: xét tuyển thẳng. 

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT 
a) Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 
-  Tốt nghiệp THPT; 
-  Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường (trường công bố sau khi thí sinh 

có kết quả thi tốt nghiệp THPT). 
b) Xét theo kết quả học tập THPT 
-  Tốt nghiệp THPT từ năm 2017 trở lại đây; 
-  Tổng điểm của 3 môn học trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18.0 điểm trở lên (không có 

môn học nào dưới 5.0 điểm). 
c) Xét tuyển thẳng 
-  Tốt nghiệp THPT năm 2020; 
-  Đạt điều kiện xét tuyển thẳng của Trường.  
+ Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc thí sinh 

đạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THPT 
do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức và đã tốt nghiệp THPT 

+ Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh hoặc thí sinh 
đạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh và đã tốt nghiệp THPT 
+ Thí sinh là học sinh giỏi ở THPT(lớp 10, lớp 11, học kì I lớp 12)và đã tốt nghiệp THPT. 

II 

Mục tiêu 
kiến thức, 
kỹ năng, 
thái độ và 
trình độ 
ngoại ngữ 
đạt được 

- Chương trình đào đạo trình độ đại học Quản lý văn hóa cung cấp cho người học các 
kiến thức cơ bản về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước về
lĩnh vực văn hóa nghệ thuật; kiến thức cơ bản, hệ thống về khoa học xã hội và nhân văn, về
văn hóa, nghệ thuật. Kiến thức về tổ chức quản lý văn hóa, nghệ thuật và phát triển văn hóa 
cộng đồng.Hiểu biết về vai trò của văn hóa trong phát triển, đặc thù của văn hóa Việt Nam và 
những vấn đề cần lưu ý trong quản lý văn hóa Việt Nam thời kỳ hội nhập và toàn cầu hóa. 

- Chương trình đào đạo trình độ đại học Quản lý văn hóa cung cấp cho người học các 
kỹ năng, thái độ và đạo đức nghề nghiệpcó khả năng vận dụng các kiến thức, phương pháp đã 
học vào công việc nghiên cứu và những hoạt động thực tiễn cụ thể liên quan đến văn hóa và 
quản lý văn hóa, có kỹ năng giao tiếp xã hội, làm việc nhóm và quản lý, có đạo đức nghề 
nghiệp, tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ cộng đồng có bản lĩnh, tự tin, độc lập, sáng 
tạo, và khả năng hội nhập.  

III 

Các chính 
sách, hoạt 
động hỗ trợ 
học tập, 
sinh hoạt 
cho người 
học 

- Chính sách học bổng 
- Chính sách miễn giảm học phí 
- Chính sách hỗ trợ học tập cho sinh viên là người dân tộc thiểu số 
- Chính sách hỗ trợ khó khăn đột xuất cho sinh viên  

IV 

Chương 
trình đào 
tạo mà nhà 
trường thực 
hiện 

Số 
TT 

Mã 
 học phần 

Tên học phần 
Số tín 

chỉ 

Số giờ tín chỉ 
Mã 

học phần 
tiên quyết 

Lí 
thuyết 

Bài 
tập/ 
Thảo 
luận 

Thực 
hành 

A. Khối kiến thức giáo dục đại cương 32     

1. Lý luận chính trị 11     
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1 PSF0007 Triết học Mác – Lênin 3 30 15 0  

2 PSF0008 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 3 30 15 0  

3 PSF0009 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 20 10 0  

4 PSF0010 
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam 

2 20 10 0  

5 PSF00011 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 20 10 0  

2. Ngoại ngữ (sinh viên chọn 1 trong 2 ngoại 
ngữ) 

10     

6 
CFL0010 Tiếng Anh 1 3 18 13 14  

CFL0013 Tiếng Hàn 1 3 18 13 14  

7 
CFL0011 Tiếng Anh 2 4 24 18 18 CFL0010 

CFL0014 Tiếng Hàn 2 4 24 18 18 CFL0013 

8 
CFL0012 Tiếng Anh 3 3 18 13 14 CFL0011 

CFL0015 Tiếng Hàn 3 3 18 13 14 CFL0014 

3. Tin – Công nghệ - Môi trường 8     

9 INC0002 Tin học cơ bản 1 3 29 1 30  

10 INC0003 Tin học cơ bản 2 3 29 1 30  

11 SLF0002 
Môi trường và phát triển bền 
vững 

2 20 10 0 SLF0001 

4. Kiến thức pháp luật 3     

12 SLF0004 Pháp luật đại cương 3 30 15 0  

5. Kiến thức giáo dục thể chất      

13 CIF0010 Giáo dục thể chất 3 3 0 84  

6. Kiến thức quốc phòng an ninh      

14 CIF0009 Giáo dục quốc phòng 8 100 25 40  

B. Khối kiến thức cơ sở ngành 45     

1. Kiến thức theo khối ngành 8     

Bắt buộc 4     

15 CIF0001 
Phương pháp nghiên cứu khoa 
học 

2 16 11 3  

16 CIF1012 
Thông tin phục vụ lãnh đạo 
và quản lý 

2 14 10 6  

Tự chọn 4     

17 CIF0002* Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 21 6 3  

18 CIF1026* Tâm lý học quản lý 2 20 10 0  

19 CIF0003 Xã hội học đại cương 2 20 10 0  

20 ASF1009 Tiếng Việt thực hành 2 20 5 5  

21 PSF0005 Lôgíc hình thức 2 20 10 0 PSF0001 

2. Kiến thức theo lĩnh vực 27     
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Bắt buộc 16     

22 CIF1027 Lịch sử văn minh thế giới 2 17 10 3  

23 CIF1003 
Đường lối văn hóa của Đảng 
cộng sản Việt Nam 

2 21 9 0 PSF0004 

24 CIF1023 Văn hóa học đại cương 2 20 10 0  

25 CIF1028 
Đại cương về nghệ thuật biểu 
diễn (Âm nhạc, Sân khấu, 
Múa) 

3 24 6 15  

26 CIF2082 Văn hóa dân gian Việt Nam 
3 33 9 3 CIF0002 

27 CIF1029 Tín ngưỡng và tôn giáo ở 
Việt Nam 

2 21 9 0 
CIF0002 

28 
CIF1021 

Khoa học quản lý & Quản lý 
văn hóa 

2 21 9 0 
 

Tự chọn 11/17     

29 CIF0005* Mỹ học đại cương 2 24 6 0 PSF0001 

30 CIF1030 Lịch sử Việt Nam 2 24 6 0  

31 CIF1009* Nhạc lý cơ bản 2 22 0 8  

32 CIF1035 Văn hóa tổ chức  2 20 10 0  

33 
OMF1003
* 

Văn bản Quản lý nhà nước & 
Kỹ thuật soạn thảo văn bản  

3 23 2 20  

34 
OMF2006
* 

Kỹ năng giao tiếp 2 13 9 8 OMF2006 

35 HRF1006* Kinh tế học văn hóa 2 21 6 3 HFR0001 

36 CIF1037 Đại cương về công nghệ 
thông tin và truyền thông 

2 20 8 2  

3. Kiến thức theo nhóm ngành 10     

Bắt buộc 6     

37 CIF1022 Quản lý nhà nước về văn hóa  3 30 0 15 CIF1021 

38 CIF1032 
Văn hóa các dân tộc thiểu số 
Việt Nam 

3 24 18 3 CIF0002 

Tự chọn 4/10     

39 CIF1025* Xã hội học văn hóa  2 20 10 0  

40 CIF1033* Địa chí văn hóa Việt Nam  2 20 8 2  

41 CIF1034 Văn hóa nông thôn, đô thị 2 20 8 2  

42 CIF1010 
Đại cương về quan hệ công 
chúng  

2 
20 10 0  

43 CIF1002 Dân tộc học đại cương 2 21 6 3  

C. Khối kiến thức ngành 50     

1. Kiến thức chung của ngành      

Bắt buộc 31     

44 CIF2066 Chính sách văn hóa 
3 30 9 6 CIF1021 
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45 CIF2004 
Quản lý các hoạt động văn 
hóa thông tin cơ sở 

3 30 12 3 CIF1022 

46 CIF2006 Quản lý lễ hội và sự kiện 
3 33 7 5  

47 CIF2011 Tổ chức sự kiện 3 28 3 14  

48 CIF2043 Quản lý di sản văn hóa 3 30 6 9 CIF1022 

49 CIF2067 Văn hóa doanh nghiệp 3 30 12 3  

50 CIF2015 
Các ngành công nghiệp văn 
hóa 3 

28 14 3  

51 CIF2083 Quản lý các thiết chế văn hóa 3 27 9 9 CIF1022 

52 CIF2012  
Dàn dựng chương trình nghệ 
thuật tổng hợp 

3 18 24 3 CIF1028 

53 CIF2065 Khảo sát thực tế - QLVH 2 3 0 108  

54 CIF3007 Kiến tập ngành nghề - QLVH 2 3 0 108  

Tự chọn 9/17     

55 CIF2068* Marketing văn hóa 2 18 8 4  

56 CIF2069 
Nghiệp vụ công chức Văn 
hóa – Xã hội 

3 27 12 6  

57 CIF2014 Quản lý thị trường văn hóa 2 21 3 6 CIF1022 

58 CIF2010 Công tác xã hội 3 30 11 4  

59 CIF2008*  Quản lý dự án văn hóa 3 27 12 6  

60 CIF2040* 
Quản lý nguồn nhân lực 
trong các tổ chức văn hóa 
nghệ thuật  

2 21 3 6  

61 CIF2070* Kỹ năng truyền thông 2 21 6 3  

2. Kiến thức thực tập và tốt nghiệp 10     

62 CIF3002 Thực tập  tốt nghiệp - QLVH 5 5 0 280  

63 CIF3003 Khóa luận tốt nghiệp - QLVH 5 0 0 300  

Học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp      

64 CIF2016 Văn hóa gia đình  3 30 15 0  

65 CIF2041  Phát triển văn hóa cộng đồng 2 20 4 6  

  Tổng số 127   

  

V 

Khả năng 
học tập, 
nâng cao 
trình độ sau 
khi ra 
trường 

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý văn hóa có thể tiếp tục học lên cao học và nghiên 
cứu sinh để nhận học vị thạc sĩ, tiến sĩ ngành Quản lý văn hóa, Văn hóa học và các chuyên 
ngành khác phù hợp. 

   

VI 
Vị trí làm 
sau khi tốt 
nghiệp 

- Sinh viên sau khi ra trường có thể đảm nhiệm nhiều vị trí công tác tại các tổ chức 
văn hóa nghệ thuật thuộc khu vực nhà nước, tư nhân hay nước ngoài; 

- Sinh viên tốt nghiệp có thể công tác tại Sở và Phòng Văn hóa- Thể thao- Du lịch, các 
Trung tâm Văn hóa, Nhà văn hóa, Ban quản lý di tích, quản lý lễ hội, các cơ quan thuộc các 
Bộ, Ngành có chức năng xây dựng chính sách văn hóa và tổ chức quản lý văn hóa; 
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- Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các công ty tổ chức sự kiện, công ty truyền 
thông, du lịch, các đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật, các điểm vui chơi, giải trí, và các thiết 
chế văn hóa khác; làm việc tại bộ phận marketing và quan hệ công chúng của các tổ chức, 
doanh nghiệp; 

-  Sinh viên tốt nghiệp có thể thành lập các công ty biểu diễn nghệ thuật, tổ chức sự
kiện, mở các phòng tranh (gallery) hoặc làm việc như những nhân viên độc lập (freelance) 
cho các chương trình, sự kiện, hay dự án văn hóa nghệ thuật. 

 

VII. Ngành Hệ thống thông tin 

TT
Nội 

dung 
 

Trình độ đại học 

I 

Điều 
kiện 
đăng ký 
tuyển 
sinh 

Phạm vi tuyển sinh: Toàn quốc 
Phương thức tuyển sinh:  

- Phương thức 1: xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT; 
- Phương thức 2: xét tuyển theo kết quả học tập THPT (lớp 11 và học kì I lớp 12); 
- Phương thức 3: xét tuyển thẳng. 

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT 
a) Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 
-  Tốt nghiệp THPT; 
-  Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường (trường công bố sau khi thí sinh có 

kết quả thi tốt nghiệp THPT). 
b) Xét theo kết quả học tập THPT 
-  Tốt nghiệp THPT từ năm 2017 trở lại đây; 
-  Tổng điểm của 3 môn học trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18.0 điểm trở lên (không có môn 

học nào dưới 5.0 điểm). 
c) Xét tuyển thẳng 
-  Tốt nghiệp THPT năm 2020; 
-  Đạt điều kiện xét tuyển thẳng của Trường.  
+ Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc thí sinh đạt 

giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THPT do Bộ
Giáo dục và Đào tạo tổ chức và đã tốt nghiệp THPT 

+ Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh hoặc thí sinh đạt giải 
nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh và đã tốt nghiệp THPT 
+ Thí sinh là học sinh giỏi ở THPT(lớp 10, lớp 11, học kì I lớp 12)và đã tốt nghiệp THPT. 

II 

Mục 
tiêu 
kiến 
thức, 
kỹ 
năng, 
thái độ 
và trình 
độ 
ngoại 
ngữ đạt 
được 

a. Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Hệ thống thông tin cung cấp cho người 
học: 

- Kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và kiến thức cơ 
sở ngành về công nghệ thông tin làm nền tảng cho việc nghiên cứu hệ thống thông tin. 

- Kiến thức chuyên ngành về hệ thống thông tin và nghiệp vụ văn thư, lưu trữ, quản lý nhân 
lực, quản lý hành chính để xây dựng, quản trị hệ thống thông tin, đặc biệt hệ thống thông tin ngành 
nội vụ và phát triển ứng dụng hành chính điện tử; tích luỹ được kiến thức nền tảng trong lĩnh vực 
công nghệ thông tin để có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn. 

b. Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Hệ thống thông tin đào tạo người học các kĩ 
năng: 

- Phân tích, đánh giá hiện trạng, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng hệ thống 
thông tin nói chung và hệ thống thông tin ngành nội vụ nói riêng; Kỹ năng lập kế hoạch xây dựng, 
phát triển và quản trị hệ thống, đảm bảo an toàn thông tin; Kỹ năng quản lý dự án và lưu trữ hồ sơ, 
tài liệu, mã nguồn sản phẩm trong quá trình xây dựng, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin. 

- Tổng hợp, phân tích và giải quyết vấn đề liên quan đến công việc chuyên môn; Có kỹ
năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm hiệu quả; Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử
lý một số tình huống chuyên môn thông thường; Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu và tiếp thu những 
thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm tự nâng cao trình độ và thích nghi với sự phát triển của xã hội. 
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c. Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Hệ thống thông tin hình thành cho người 
học thái độ: 

- Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của 
Nhà nước; Có ý thức tổ chức kỷ luật, có trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ của chuyên 
viên về lĩnh vực công nghệ thông tin;  
- Có ý thức rèn luyện sức khỏe, tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ
chuyên môn nghiệp vụ; Có trách nhiệm với xã hội; Có ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và lợi ích 
quốc gia.   

III 

Các 
chính 
sách, 
hoạt 
động 
hỗ trợ 
học tập, 
sinh 
hoạt 
cho 
người 
học 

- Chính sách học bổng 
- Chính sách miễn giảm học phí 
- Chính sách hỗ trợ học tập cho sinh viên là người dân tộc thiểu số 
- Chính sách hỗ trợ khó khăn đột xuất cho sinh viên  

IV 

Chương 
trình 
đào tạo 
mà nhà 
trường 
thực 
hiện 

Số 
TT 

Mã  
học phần 

Tên học phần 
Số 
tín 
chỉ 

Số giờ tín chỉ 
Mã 

học phần 
tiên quyết 

Lí 
thuyết 

Bài 
tập/ 
Thảo 
luận 

Thực 
hành 

A. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI 
CƯƠNG 

32     

I. Lý luận chính trị 11     

63  PSF0007 Triết học Mác - Lênin 3 30 15 0  

64  PSF0008 Kinh tế chính trị Mác – Lênin  2 20 10 0  

65  PSF0009 Chủ nghĩa xã hội khoa học  2 20 10 0  

66  PSF0010 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 20 10 0  

67  PSF0011 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 20 10 0  

II. Tin – Công nghệ - Môi trường 8     

68  SLF0002 Môi trường và phát triển bền vững 2 20 10 0  

69  INC0009 Tin học đại cương 1 3 28 2 30  

70  INC0010 Tin học đại cương 2 3 28 2 30  

III. Ngoại ngữ (sinh viên chọn một trong 3 ngoại 
ngữ) 

10     

71  
CFL0010 Tiếng Anh 1 3 15 15 30  

CFL0013 Tiếng Hàn 1 3 15 15 30  

72  
CFL0011 Tiếng Anh 2 4 15 15 60 CFL0010 

CFL0014 Tiếng Hàn 2 4 15 15 60 CFL0013 

73  CFL0012 Tiếng Anh 3 3 15 15 30 CFL0011 
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CFL0015 Tiếng Hàn 3 3 15 15 30 CFL0014 

IV. Pháp luật 3     

74  SLF0004 Pháp luật đại cương 3 30 15 0  

V. Giáo dục thể chất 3     

75  CIF0010 Giáo dục thể chất  3 3 0 84  

VI. Giáo dục quốc phòng – an ninh 8     

76  CIF0009 Giáo dục quốc phòng 8 100 25 40  

B. KHỐI KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH 45     

I. Kiến thức theo khối ngành 9     

Bắt buộc 6     

77  INC0004 Toán cao cấp 1 2 15 0 30  

78  INC0005 Toán cao cấp 2 2 15 0 30  

79  INC0006 Toán cao cấp 3 2 15 0 30  

Tự chọn 3/6     

80  INC0007 Xác suất và thống kê 3 30 15 0  

81  INC1011 Phương pháp tính 3 15 15 30  

II. Kiến thức theo lĩnh vực 26     

Bắt buộc 18     

82  INC1010 Nhập môn hệ thống thông tin  2 15 0 30  

83  INC1002 Toán rời rạc 3 30 0 30  

84  INC1014 Kỹ thuật lập trình cơ bản 3 28 2 30  

85  INC1004 Kiến trúc máy tính 2 15 0 30  

86  INC1005 Hệ điều hành 2 15 0 30  

87  INC1006 Mạng máy tính 2 14 1 30  

88  INC2014 Công nghệ phần mềm 2 20 10 0  

89  INC2019 Quản trị mạng 2 15 0 30 INC1006 

Tự chọn 8/22     

90  INC1012 Tối ưu hóa 3 15 15 30  

91  OMF2006 Kỹ năng giao tiếp 2 13 0 17  

92  OMF2012 Kỹ năng làm việc nhóm 2 13 0 17  

93  CIF0001 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 16 11 3  

94  OMF1003 
Văn bản quản lý nhà nước và kỹ 
thuật soạn thảo văn bản 

3 23 2 20  

95  HRF2019 Quản trị nhân lực 3 30 15 0  

96  ARF1001 Công tác văn thư và lưu trữ 2 24 4 2  

97  ASF1001 
Lý luận chung về hành chính nhà 
nước 

3 32 10 3  
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98  SLF1024 Tổ chức bộ máy nhà nước 2 20 10 0  

III. Kiến thức theo nhóm ngành 10     

Bắt buộc 6     

99  INC1007 Cơ sở dữ liệu  
3 24 6 30  

100 INC1008 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3 30 0 30  

Tự chọn 4/6     

101 INC1009 Bảo trì hệ thống 2 15 0 30  

102 INC1013 Thiết kế giao diện 2 12 3 30  

103 INC1015 Otomat và ngôn ngữ hình thức 2 12 3 30  

C. KHỐI KIẾN THỨC NGÀNH 50     

I. Kiến thức chung của ngành 40     

Bắt buộc 26     

104 INC2010 
Phân tích và thiết kế hệ thống 
thông tin 

3 
30 0 30 

 

105 INC2011 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 30 0 30  

106 INC2030 
Phân tích thiết kế hướng đối 
tượng 

2 12 3 30  

107 INC2013 Trí tuệ nhân tạo 3 30 0 30  

108 INC2032 Lập trình hướng đối tượng 3 28 2 30  

109 INC2033 Lập trình Web 3 28 2 30  

110 INC2034 Lập trình Java cơ bản 3 28 2 30  

111 INC2018 Quản trị hệ thống thông tin 2 15 0 30  

112 INC2038 An toàn hệ thống thông tin  2 13 2 30  

113 INC3001 
Kiến tập ngành nghề - Hệ thống 
thông tin 

2     

Tự chọn 14/28     

114 INC2021 Kỹ thuật lập trình ứng dụng 3 30 0 30  

115 INC2035 Lập trình Java nâng cao 3 28 2 30  

116 INC2036 Ngôn ngữ lập trình C# 3 28 2 30  

117 INC2037 Ngôn ngữ lập trình PHP 3 28 2 30  

118 INC2023 Tích hợp hệ thống 2 15 0 30  

119 INC2031 Hệ thống thông tin tác nghiệp 2 13 2 30  

120 INC2022 
Quản trị dự án công nghệ thông 
tin 

2 15 0 30  

121 INC2039 Hệ thống thông tin địa lý 2 12 3 30  

122 INC2040 Hệ hỗ trợ ra quyết định 2 12 3 30  

123 INC2025 
Hệ thống thông tin văn thư lưu 
trữ 

2 15 0 30 ARF1001 

124 INC2026 Hệ thống thông tin quản lý nhân 2 15 0 30 HRF2019 
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lực 

125 INC2027 
Hệ thống thông tin quản lý hành 
chính 

2 15 0 30 ASF1001 

II. Kiến thức thực tập và tốt nghiệp 10     

126 INC3002 Thực tập - Hệ thống thông tin 5     

127 INC3003 
Khóa luận tốt nghiệp - Hệ thống 
thông tin 

5     

Học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 5     

128 INC2028 Chuyên đề 1 2 15 0 30  

129 INC2029 Chuyên đề 2 3 30 0 30  

  Tổng số 127   

  

V 

Khả 
năng 
học tập, 
nâng 
cao 
trình độ 
sau khi 
ra 
trường 

Sinh viên tốt nghiệp ngành Hệ thống thông tin có thể tiếp tục học lên cao học và nghiên 
cứu sinh để nhận học vị thạc sĩ, tiến sĩ ngành Hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin, An toàn 
thông tin, Quản lý công nghệ thông tin, Quản lý hệ thống thông tin và các chuyên ngành khác phù 
hợp.  

  

VI 

Vị trí 
làm sau 
khi tốt 
nghiệp 

Người học sau khi tốt nghiệp trình độ đại học ngành Hệ thống thông tin có thể đảm nhiệm 
công việc ở các vị trí:  

- Chuyên viên công nghệ thông tin, chuyên viên phát triển-tích hợp hệ thống, chuyên viên 
quản trị mạng, quản trị hệ thống thông tin trong các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp. 

 - Nghiên cứu viên về hệ thống thông tin ở các cơ sở nghiên cứu, các cơ quan tham mưu 
hoạch định chiến lược, chính sách phát triển chính phủ điện tử, xây dựng nền hành chính điện tử
của Đảng và Nhà nước. 

- Làm công tác giảng dạy bộ môn thuộc chuyên ngành Hệ thống thông tin tại các cơ sở giáo 
dục.  

 

 

VIII. Ngành Quản trị nhân lực 

TT 
Nội 

dung 
 

Trình độ đại học 

I 

Điều 
kiện 
đăng ký 
tuyển 
sinh 

Phạm vi tuyển sinh: Toàn quốc 
Phương thức tuyển sinh:  

- Phương thức 1: xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT; 
- Phương thức 2: xét tuyển theo kết quả học tập THPT (lớp 11 và học kì I lớp 12); 
- Phương thức 3: xét tuyển thẳng. 

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT 
a) Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 
-  Tốt nghiệp THPT; 
-  Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường (trường công bố sau khi thí sinh có 

kết quả thi tốt nghiệp THPT). 
b) Xét theo kết quả học tập THPT 
-  Tốt nghiệp THPT từ năm 2017 trở lại đây; 
-  Tổng điểm của 3 môn học trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18.0 điểm trở lên (không có môn 
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học nào dưới 5.0 điểm). 
c) Xét tuyển thẳng 
-  Tốt nghiệp THPT năm 2020; 
-  Đạt điều kiện xét tuyển thẳng của Trường.  
+ Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc thí sinh đạt 

giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THPT do Bộ
Giáo dục và Đào tạo tổ chức và đã tốt nghiệp THPT 

+ Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh hoặc thí sinh đạt 
giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh và đã tốt nghiệp THPT 
+ Thí sinh là học sinh giỏi ở THPT(lớp 10, lớp 11, học kì I lớp 12)và đã tốt nghiệp THPT. 

II 

Mục tiêu 
kiến 
thức, kỹ 
năng, 
thái độ 
và trình 
độ ngoại 
ngữ đạt 
được 

a.  Về kiến thức: Trang bị cho sinhviên những kiến thức cơ bản về quản trị nhân lực như: 
hoạch định nhân lực, tuyển dụng, quan hệ lao động, đánh giá, phát triển và sử dụng nhân lực. 
Đảm bảo cho sinh viên có khả năng phát triển và vận dụng được những kiến thức để giải quyết 
các vấn đề về nhân lực trong quá trình tồn tại và phát triển của tổ chức, qua đó góp phần vào sự
nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

b. Về kỹ năng: Sinh viên được trang bị, hoàn thiện và ứng dụng các kỹ năng chuyên sâu 
phục vụ công tác quản trị nhân lực như: kỹ năng phân tích công việc và xác định vị trí việc làm; 
kỹ năng xây dựng, hoạch định chính sách nhân lực; kỹ năng triển khai và đánh giá chiến lược 
nhân lực; kỹ năng xác định và cân đối cung - cầu nhân lực; kỹ năng tuyển dụng, đào tạo và phát 
triển nhân lực; kỹ năng đánh giá nhân lực; kỹ năng xây dựng, củng cố và phát triển quan hệ lao 
động; kỹ năng tư vấn chính sách nhân lực trong các tổ chức. 

c. Về thái độ: Sau quá trình đào tạo, sinh viên ngành quản trị nhân lực hình thành thái độ
nghiêm túc trong quá trình làm việc; nhìn nhận và đánh giá đúng vị trí, vai trò, chức năng của bộ
phận chuyên trách về nhân lực trong tổ chức; phân tích và đánh giá các hoạt động quản trị nhân 
lực phù hợp với thực tiễn khách quan, tuân thủ pháp luật; thể hiện trách nhiệm đối với đơn vị
công tác và xã hội; có tinh thần tập thể, đoàn kết, tự giác và lối sống lành mạnh.   

III 

Các 
chính 
sách, 
hoạt 
động hỗ 
trợ học 
tập, sinh 
hoạt cho 
người 
học 

- Chính sách học bổng 
- Chính sách miễn giảm học phí 
- Chính sách hỗ trợ học tập cho sinh viên là người dân tộc thiểu số 
- Chính sách hỗ trợ khó khăn đột xuất cho sinh viên  

IV 

Chương 
trình đào 
tạo mà 
nhà 
trường 
thực hiện 

Số 
TT 

Mã 
 học phần 

Tên  học phần 
Số 
tín 
chỉ 

Số giờ tín chỉ 
Mã  
học phần 
tiên quyết 

Lí 
thuyết 

Bài 
tập/ 
Thảo 
luận 

Thực 
hành 

A. Khối kiến thức giáo dục đại cương 32     
I. Lý luận chính trị 11     

1 PSF0007 Triết học Mac - Lênin 3 30 15 0  
2 PSF0008 Kinh tế chính trị Mac - Lênin 2 20 10 0 PSF0007 
3 PSF0009 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 20 10 0 PSF0007 
4 PSF0011 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 20 10 0 PSF0007 

5 PSF0010 
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam 

2 20 10 0 PSF0007 

II. Tin - Công nghệ - Môi trường 8     
6 INC0002 Tin học cơ bản 1 3 19 1 30  
7 INC0003 Tin học cơ bản 2 3 29 1 30 INC0002 
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8 SLF0002 
Môi trường và phát triển bền 
vững 

2 20 10 0 SLF0001 

III. Ngoại ngữ (chọn 1 trong 2 ngoại ngữ) 10     

9 
CFL0010 Tiếng Anh 1 3 15 15 30  
CFL0013 Tiếng Hàn 1 3 15 15 30  

10 
CFL0011 Tiếng Anh 2 4 15 15 60 CFL0010 
CFL0014 Tiếng Hàn 2 4   15 15 60 CFL0013 

11 
CFL0012 Tiếng Anh 3 3 15 15 30 CFL0011 
CFL0015 Tiếng Hàn 3 3 15 15 30 CFL0014 

V. Pháp luật 3     
12 SLF0004 Pháp luật đại cương 3 30 15 0  

V. Giáo dục thể chất 3     
13 CIF0010 Giáo dục thể chất 3 3 0 84  

VI. Giáo dục quốc phòng – an ninh 8     
14 CIF0009 Giáo dục quốc phòng 8 100 25 40  

B. Khối kiến thưc cơ sở ngành 45     
I. Kiến thức theo khối ngành 8     

Bắt buộc 4     
15 SLF1002 Luật hiến pháp Việt Nam  2 20 10 0 SLF0001 
16 SLF1023 Luật Hành chính  2 20 10 0 SLF0001 

Tự chọn 
4/1
0 

  
 

 

17 CIF0003 Xã hội học đại cương  2 20 10 0  
18 CIF1026 Tâm lý học quản lý 2 20 10 0  
19 ASF1009 Tiếng Việt thực hành  2 20 5 5  
20 PSF0005 Lôgíc hình thức 2 20 10 0 PSF0001 

21 CIF0001 
Phương pháp nghiên cứu khoa 
học 

2 16 11 3  

II. Kiến thức theo lĩnh vực 27     
Bắt buộc 19     

22 HRF1011 Kinh tế học  3 35 10 0  
23 SLF1010 Luật lao động 2 20 10 0 SLF0001 
24 OMF0001 Thống kê cho khoa học xã hội 2 21 9 0 PSF0005 
25 HRF1001 Lịch sử tư tưởng quản lý 3 30 15 0  

26 HRF1016 
Chính sách phát triển nguồn 
nhân lực 

3 
30 15 0  

27 OMF1002 Quản trị học  3 30 15 0  
28 HRF1002 Tổ chức học 3 30 15 0  

Tự chọn 8/16     
28 HRF1003 Văn hóa và đạo đức quản lý 3 30 15 0 OMF1002 

29 HRF2013 
Kỹ  năng  lập  kế  hoạch  và  ra  
quyết  định 

2 
18 7 2 OMF1002 

30 OMF2012 Kỹ năng làm việc nhóm 2 13 0 17  

31 HRF2022 
Quản lý sự thay đổi trong tổ 
chức 

3 30 15 0  

32 SLF2004 Công vụ công chức 2 20 10 0  
33 HRF2017 Quản lý xã hội  2 20 10 0  
34 HRF1012 Kỹ năng quản lý thời gian 2 20 10 0  

II. Kiến thức theo nhóm ngành 10     
Bắt buộc 7     
    35 OMF1003 Văn bản quản lý nhà nước và 3 23 2 20  
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kỹ thuật soạn thảo văn bản 
    36 HRF1007 Quản trị doanh nghiệp 2 19 11 0 OMF1002 
    37 ARF1001 Công tác văn thư và lưu trữ 2 24 4 2  
Tự chọn 3/6     
    38 CIF2011 Tổ chức sự kiện 3 28 3 14  
    39 ASF2005 Kỹ thuật điều hành công sở 3 34 8 3  
C. KHỐI KIẾN THỨC NGÀNH 50     
 I   . Kiến thức chung của ngành 40     
Bắt buộc 30     

40 HRF2019 Quản trị nhân lực đại cương 3 30 15 0 OMF1002 
41 HRF2006 Thống kê lao động 2 16 14 0  

42 HRF2002 
Quản lý nguồn nhân lực xã 
hội 

3 
30 15 0  

43 HRF2015 Hoạch định nhân lực 2 18 12 0 HRF2019 
44 HRF2011 Phân tích công việc 3 29 7 9 HRF2019 
45 HRF2012 Tuyển dụng nhân lực 3 30 15 0 HRF2019 
46 HRF2008 Định mức lao động 3 25 20 0 HRF2019 
47 HRF2009 Tiền lương - Tiền công 3 30 15 0 HRF2019 
48 HRF2016 Đánh giá thực hiện công việc 2 18 12 0 HRF2019 

49 HRF2023 
Đào tạo và phát triển nguồn 
nhân lực  

2 20 10 0 HRF2019 

50 INC2009 
Ứng dụng công nghệ thông 
tin vào trong công tác quản trị 
nhân lực 

2 15 0 30  

51 HRF3001 
Kiến tập ngành nghề – Quản 
trị nhân lực 

2 3 0 108  

Tự chọn 
10/
15 

  
 

 

52 HRF2010 An sinh xã hội 3 32 13 0 HRF2019 
53 HRF2007 Tổ chức lao động  3 30 15 0 HRF2019 
54 SLF2001 Bảo hiểm xã hội 2 20 10 0  
55 HRF1013 Kỹ năng giải quyết xung đột 2 20 10 0  
56 HRF1004 Dân số và phát triển 2 20 10 0  
57 HRF2005 Hành vi tổ chức 3 34 11 0  

Thực tập và tốt nghiệp 10     

58 HRF3002 
Thực tập tốt nghiệp – Quản trị 
nhân lực 

5 5 0 280  

59 HRF3003 
Khóa luận tốt nghiệp – Quản 
trị nhân lực 

5 0 0 300  

Học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp      
60 HRF2018 Quan hệ lao động 2 18 12 0  
61 HRF2014 Quản trị chiến lược 3 30 15 0  

Tổng số 127     
  

V 

Khả 
năng học 
tập, nâng 
cao trình 
độ sau 
khi ra 
trường 

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị nhân lực có thể tiếp tục học lên cao học và nghiên 
cứu sinh để nhận học vị thạc sĩ, tiến sĩ nhóm ngành Quản trị - Quản lý như Khoa học quản lý, 
Chính sách công, Quản lý công, Quản trị nhân lực, Hệ thống thông tin quản lý, Quản lý khoa học 
và công nghệ… và các chuyên ngành khác phù hợp.  
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VI 

Vị trí 
làm sau 
khi tốt 
nghiệp 

- Làm việc trong khối các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc Nhà nước 
Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể trở thành các cán bộ, công chức, viên chức phụ trách 

nhân lực tại các Phòng Tổ chức cán bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Ban tổ chức cán bộ thuộc các cơ 
quan Bộ và ngang Bộ, cơ quan Đảng, các Tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp Nhà nước. Cụ
thể là các chuyên viên, chuyên gia trong công tác quản trị nhân lực, thực hiện các nhiệm vụ
chuyên môn như: hoạch định, tuyển dụng, tiền lương, tiền công, đào tạo, khen thưởng, kỷ luật, 
quy hoạch phát triển cán bộ và các nhiệm vụ khác. 

Sinh viên có thể trở thành các chuyên gia tư vấn về nhân lực, chuyên gia tư vấn về công 
đoàn, chuyên gia tư vấn về thanh tra, kiểm tra và giám sát. 

- Làm việc trong khối các doanh nghiệp ngoài nhà nước 
Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể trở thành các chuyên viên, nhân viên và cao hơn là lãnh 

đạo phụ trách nhân lực trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài. Cụ thể: sinh viên có cơ hội làm việc trong các phòng như Hành chính nhân sự, Hành 
chính tổng hợp, Quản trị nhân sự… Thực hiện nhiệm vụ về hoạch định, tuyển dụng, bố trí, sắp 
xếp, đào tạo – phát triển nhân lực, đánh giá, tiền lương, thưởng, các chế độ đãi ngộ và thực hiện 
các quy định có liên quan đến người lao động. 

- Sinh viên sau khi ra trường có khả năng nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở đào tạo thuộc 
hệ thống giáo dục quốc dân như các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp. 

  
 

IX. Ngành Quản trị văn phòng 

TT Nội dung 
 

Trình độ đại học 

I 
Điều kiện 
đăng ký 
tuyển sinh 

Phạm vi tuyển sinh: Toàn quốc 
Phương thức tuyển sinh:  

- Phương thức 1: xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT; 
- Phương thức 2: xét tuyển theo kết quả học tập THPT (lớp 11 và học kì I lớp 12); 
- Phương thức 3: xét tuyển thẳng. 

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT 
a) Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 
-  Tốt nghiệp THPT; 
-  Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường (trường công bố sau khi thí sinh 

có kết quả thi tốt nghiệp THPT). 
b) Xét theo kết quả học tập THPT 
-  Tốt nghiệp THPT từ năm 2017 trở lại đây; 
-  Tổng điểm của 3 môn học trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18.0 điểm trở lên (không có 

môn học nào dưới 5.0 điểm). 
c) Xét tuyển thẳng 
-  Tốt nghiệp THPT năm 2020; 
-  Đạt điều kiện xét tuyển thẳng của Trường.  
+ Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc thí sinh 

đạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THPT 
do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức và đã tốt nghiệp THPT 

+ Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh hoặc thí sinh đạt 
giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh và đã tốt nghiệp THPT 
+ Thí sinh là học sinh giỏi ở THPT(lớp 10, lớp 11, học kì I lớp 12)và đã tốt nghiệp THPT. 

II 

Mục tiêu 
kiến thức, 
kỹ năng, 
thái độ và 
trình độ 
ngoại ngữ 

a. Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quản trị văn phòng cung cấp cho người 
học các kiến thức cơ bản, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành: 

* Kiến thức cơ bản 
Kiến thức cơ bản là những kiến thức nền tảng để tiếp thu và phát triển kiến thức của 

ngành đào tạo phục vụ cho việc tiếp thu kiến thức ngành, nâng cao trình độ, học tập ở trình độ
cao hơn, nghiên cứu giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn: 
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đạt được - Hiểu và nắm vững những kiến thức cơ bản về nguyên lí khoa học Mác – Lênin; tư 
tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam;  

- Những kiến thức về chính trị, pháp luật; kinh tế; văn hóa; lịch sử; tôn giáo, mỹ học, 
ngôn ngữ;  

- Kiến thức chung về môi trường tự nhiên và xã hội;  
- Các kiến thức và kỹ năng về giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng; 
- Kiến thức về thống kê trong xã hội, nghiên cứu khoa học. 
* Kiến thức cơ sở ngành: 
Kiến thức cơ sở ngành là những kiến thức nền tảng cần có để tiếp thu các kiến thức 

chuyên ngành:  
- Kiến thức về các học thuyết quản lí, các cấp quản trị;    
- Kiến thức về tổ chức bộ máy nhà nước và pháp luật Việt Nam;  
- Kiến thức về tâm lí học quản lí; 
- Kiến thức về kỹ năng giao tiếp;  
- Kiến thức về hệ thống văn bản quản lí nhà nước và văn bản của các tổ chức khác. 
* Kiến thức chuyên ngành  
- Hiểu và nắm vững kiến thức về tổ chức và hoạt động văn phòng; phân tích được vị

trí, vai trò của văn phòng và công tác văn phòng; 
- Kiến thức về quản trị nhân lực;  
- Kiến thức về nghiệp vụ thư ký văn phòng; nghi thức nhà nước, xây dựng văn hoá 

công sở;  
- Kiến thức về công tác văn thư và công tác lưu trữ;  
- Kiến thức về quản trị nguồn thông tin trong văn phòng; thu thập thông tin, xử lí và 

cung cấp thông tin phục vụ hoạt động quản lí; 
- Kiến thức công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn 

phòng; 
- Kiến thức về tài chính kế toán, thống kê;  
- Kiến thức và kỹ năng hoạch định, tổ chức, kiểm tra trong quản trị văn phòng; 
- Kiến thức triển khai và áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO vào công tác quản trị văn phòng. 
b. Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quản trị văn phòng đào tạo người học 

các kỹ năng nghề nghiệp, khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề, khả năng nghiên cứu 
và khám phá kiến thức, khả năng tư duy theo hệ thống, các kỹ năng cá nhân, kỹ năng làm việc 
nhóm, kỹ năng quản lý và lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giao tiếp sử dụng ngoại ngữ, 
và các kỹ năng mềm khác cần thiết trong công tác, nghiên cứu và đời sống.  

c. Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quản trị văn phòng hình thành cho 
người học thái độ sống đúng đắn, đạo đức lành mạnh, lập trường và tư tưởng vững vàng và ý 
thức trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình, cơ quan, xã hội và có thái độ đúng đắn về công 
việc sẽ đảm nhận sau khi ra trường. 

Trong quá trình học tập và nghiên cứu, sinh viên được giáo dục về tư chất và phẩm chất 
của người làm công tác văn phòng; có lập trường tư tưởng vững vàng, đạo đức và lối sống lành 
mạnh, lòng say mê, yêu nghề và ý thức trách nhiệm xã hội, đạo đức, tác phong của người cán bộ
công chức, viên chức làm công tác văn phòng.   

III 

Các chính 
sách, hoạt 
động hỗ 
trợ học tập, 
sinh hoạt 
cho người 
học 

- Chính sách học bổng 
- Chính sách miễn giảm học phí 
- Chính sách hỗ trợ học tập cho sinh viên là người dân tộc thiểu số 

Chính sách hỗ trợ khó khăn đột xuất cho sinh viên  
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IV 

Chương 
trình đào 
tạo mà nhà 
trường 
thực hiện 

Số 
TT 

Mã 
 học phần 

Tên  học phần 
Số tín 

chỉ 

Số giờ tín chỉ 
Mã 

học phần 
tiên 

quyết 

Lí 
thuyết 

Bài 
tập/ 
Thảo 
luận 

Thực 
hành 

A. Khối kiến thức giáo dục đại cương 32     
I. Lý luận chính trị 11     

1 PSF0007 Triết học Mác – Lênin 3 30 15 0  

2 PSF0008 
Kinh tế chính trị Mác – 
Lênin 

2 20 10 0  

3 PSF0009 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 20 10 0  

4 PSF0010 
Lịch sử Đảng Cộng sản 
Việt Nam 

2 20 10 0  

5 PSF0011 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 20 10 0  
II. Tin - Công nghệ - Môi trường 8     
6 INC0002 Tin học cơ bản 1 3 19 1 30  
7 INC0003 Tin học cơ bản 2 3 29 1 30 INC0002 

8 SLF0002 
Môi trường và phát triển bền 
vững 

2 20 10 0 SLF0001 

III. Ngoại ngữ (sinh viên chọn 1 trong 2 
ngoại ngữ) 

10   
 

 

9 CFL0010 Tiếng Anh 1 3 15 15 30  
 CFL0013 Tiếng Hàn 1 3 15 15 30  
10 CFL0011 Tiếng Anh 2 4 15 15 60 CFL0001 
 CFL0014 Tiếng Hàn 2 4   15 15 60 CFL0007 
11 CFL0012 Tiếng Anh 3 3 15 15 30 CFL0002 
 CFL0015 Tiếng Hàn 3 3 15 15 30 CFL0008 
IV. Pháp luật 3     
12 SLF0001 Pháp luật đại cương 3 30 15 0  
V. Giáo dục thể chất 3     
13 CIF0010 Giáo dục thể chất 3 3 0 84  
VI. Giáo dục quốc phòng – an ninh 8     
14 CIF0009 Giáo dục quốc phòng 8 100 25 40  
B. Khối kiến thưc cơ sở ngành 45     
I. Kiến thức theo khối ngành 8     
Bắt buộc 4     
15 SLF1002 Luật hiến pháp Việt Nam  2 20 10 0 SLF0001 
16 SLF1023 Luật Hành chính  2 20 10 0 SLF0001 

Tự chọn 4/10   
 

 

17 CIF0003 Xã hội học đại cương  2 20 10 0  
18 CIF1026 Tâm lý học quản lý 2 20 10 0  
19 ASF1009 Tiếng Việt thực hành  2 20 5 5  
20 PSF0005 Lôgíc hình thức 2 20 10 0 PSF0001 

21 CIF0001 
Phương pháp nghiên cứu 
khoa học 

2 16 11 3  

II. Kiến thức theo lĩnh vực 27     
Bắt buộc 19     
22 HRF1015 Kinh tế học  3 35 10 0  
23 SLF1010 Luật lao động 2 20 10 0 SLF0001 
24 OMF0001 Thống kê cho khoa học xã 2 21 9 0 PSF0005 
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hội 
25 HRF1001 Lịch sử tư tưởng quản lý 3 30 15 0  

26 HRF1016 
Chính sách phát triển 
nguồn nhân lực 

3 
30 15 0  

27 OMF1002 Quản trị học  3 30 15 0  
28 HRF1002 Tổ chức học 3 30 15 0  
Tự chọn 8/16     

29 HRF1003 
Văn hóa và đạo đức quản 
lý 

3 30 15 0 OMF1002 

30 HRF2013 
Kỹ  năng  lập  kế  hoạch  và  ra  
quyết  định 

2 
18 7 2 OMF1002 

31 OMF2012 Kỹ năng làm việc nhóm 2 13 0 17  

32 HRF2022 
Quản lý sự thay đổi trong tổ 
chức 

3 30 15 0  

33 SLF2004 Công vụ công chức 2 20 10 0  
34 HRF2017 Quản lý xã hội  2 20 10 0  
35 HRF1012 Kỹ năng quản lý thời gian 2 20 10 0  
III. Kiến thức theo nhóm ngành 10     
Bắt buộc 7     

36 OMF1003 
Văn bản quản lý nhà nước 
và kỹ thuật soạn thảo văn 
bản 

3 23 2 20  

37 HRF1007 Quản trị doanh nghiệp 2 19 11 0 OMF1002 
38 ARF1001 Công tác văn thư và lưu trữ 2 24 4 2  
Tự chọn 3/6     
39 CIF2011 Tổ chức sự kiện 3 28 3 14  
40 ASF2005 Kỹ thuật điều hành công sở 3 34 8 3  
C. KHỐI KIẾN THỨC NGÀNH 50     
I. Kiến thức chung của ngành 40     
Bắt buộc 30     

41 HRF2019 
Quản trị nhân lực đại 
cương 

3 
30 15 0 OMF1002 

42 HRF2006 Thống kê lao động 2 16 14 0  

43 HRF2002 
Quản lý nguồn nhân lực xã 
hội 

3 
30 15 0  

44 HRF2015 Hoạch định nhân lực 2 18 12 0 HRF2019 
45 HRF2011 Phân tích công việc 3 29 7 9 HRF2019 
46 HRF2012 Tuyển dụng nhân lực 3 30 15 0 HRF2019 
47 HRF2008 Định mức lao động 3 25 20 0 HRF2019 
48 HRF2009 Tiền lương - Tiền công 3 30 15 0 HRF2019 

49 HRF2016 
Đánh giá thực hiện công 
việc 

2 18 12 0 HRF2019 

50 HRF2023 
Đào tạo và phát triển nguồn 
nhân lực  

2 20 10 0 HRF2019 

51 INC2009 
Ứng dụng công nghệ thông 
tin vào trong công tác quản 
trị nhân lực 

2 15 0 30  

52 HRF3001 
Kiến tập ngành nghề – 
Quản trị nhân lực 

2 3 0 108  

Tự chọn 10/15     
53 HRF2010 An sinh xã hội 3 32 13 0 HRF2019 
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54 HRF2007 Tổ chức lao động  3 30 15 0 HRF2019 
55 SLF2001 Bảo hiểm xã hội 2 20 10 0  

56 HRF1013 
Kỹ năng giải quyết xung 
đột 

2 20 10 0  

57 HRF1004 Dân số và phát triển 2 20 10 0  
58 HRF2005 Hành vi tổ chức 3 34 11 0  
   10     

59 HRF3002 
Thực tập tốt nghiệp – Quản 
trị nhân lực 

5 5 0 280  

60 HRF3003 
Khóa luận tốt nghiệp – 
Quản trị nhân lực 

5 0 0 300  

Học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp      
61 HRF2018 Quan hệ lao động 2 18 12 0  
62 HRF2014 Quản trị chiến lược 3 30 15 0  

Tổng số 127     
  

V 

Khả năng 
học tập, 
nâng cao 
trình độ 
sau khi ra 
trường 

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị văn phòng có thể tiếp tục học lên cao học và 
nghiên cứu sinh để nhận học vị thạc sĩ, tiến sĩ  nhóm ngành Quản trị - Quản lý và các chuyên 
ngành khác phù hợp.  

  

VI 
Vị trí làm 
sau khi tốt 
nghiệp 

 Người học sau khi tốt nghiệp có khả năng làm việc tại các vị trí công việc sau: 
 - Chuyên viên văn phòng làm công tác văn phòng tại các cơ quan Nhà nước, các tổ
chức chính trị, chính trị - xã hội, tổ chức phi Chính phủ, lực lượng vũ trang; 
 -  Công chức văn phòng thống kê tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; 
 - Nhân viên hành chính văn phòng, Văn thư -Lưu trữ, Lễ tân tại các cơ quan, tổ chức; 
 - Quản trị văn phòng hoặc các tổ, bộ phận thuộc văn phòng các cơ quan, tổ chức từ
trung ương đến địa phương (Chánh, Phó Chánh văn phòng; Trưởng, Phó phòng Hành chính); 
 - Trợ lý lãnh đạo tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp từ trung ương đến địa 
phương.  

 

X. Ngành Văn hóa học 

TT
Nội 

dung 
 

Trình độ đại học 

I 

Điều 
kiện 
đăng ký 
tuyển 
sinh 

Phạm vi tuyển sinh: Toàn quốc 
Phương thức tuyển sinh:  

- Phương thức 1: xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT; 
- Phương thức 2: xét tuyển theo kết quả học tập THPT (lớp 11 và học kì I lớp 12); 
- Phương thức 3: xét tuyển thẳng. 

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT 
a) Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 
-  Tốt nghiệp THPT; 
-  Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường (trường công bố sau khi thí sinh có 

kết quả thi tốt nghiệp THPT). 
b) Xét theo kết quả học tập THPT 
-  Tốt nghiệp THPT từ năm 2017 trở lại đây; 
-  Tổng điểm của 3 môn học trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18.0 điểm trở lên (không có môn 

học nào dưới 5.0 điểm). 
c) Xét tuyển thẳng 
-  Tốt nghiệp THPT năm 2020; 
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-  Đạt điều kiện xét tuyển thẳng của Trường.  
+ Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc thí sinh đạt 

giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THPT do Bộ
Giáo dục và Đào tạo tổ chức và đã tốt nghiệp THPT 

+ Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh hoặc thí sinh đạt 
giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh và đã tốt nghiệp THPT 
+ Thí sinh là học sinh giỏi ở THPT(lớp 10, lớp 11, học kì I lớp 12)và đã tốt nghiệp THPT. 

II 

Mục 
tiêu 
kiến 
thức, 
kỹ 
năng, 
thái độ 
và trình 
độ 
ngoại 
ngữ đạt 
được 

Chương trình đào đạo trình độ đại học Văn hóa học cung cấp cho người học các kiến thức 
cơ bản lý luận văn hoá học và phương pháp nghiên cứu văn hoá; Kiến thức cơ bản và hệ thống về 
các thành tố và các bình diện của văn hoá; Kiến thức cụ thể về các lĩnh vực văn hoá Việt Nam, 
văn hoá thế giới và văn hoá học ứng dụng như văn hóa truyền thông, văn hóa du lịch, văn hóa 
doanh nghiệp và có những kiến thức xã hội cơ bản cần thiết cho cuộc sống; Có hiểu biết về công 
tác tổ chức, điều hành, quản lý, triển khai các chương trình thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật của 
các phòng, ban văn hóa, sở văn hóa – thể thao – du lịch, nhà văn hóa, bảo tàng tỉnh (thành phố). 

Chương trình đào đạo trình độ đại học Văn hóa học hóa rèn luyện cho người học hệ thống 
kỹ năng quan trọng như vận dụng, ứng dụng kiến thức, phương pháp văn hóa học vào việc nghiên 
cứu một hiện tượng văn hóa cụ thể; Kỹ năng phân tích, tổng hợp, đề xuất giải pháp đối với các 
vấn đề văn hóa; Kỹ năng tổ chức, điều hành, quản lý các chương trình thuộc lĩnh vực văn hóa 
nghệ thuật; Kỹ năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề trong quá trình làm việc, Kỹ năng giao 
tiếp xã hội; Kỹ năng làm việc nhóm, khả năng tự học, tự nghiên cứu, khả năng thích ứng với yêu 
cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập; Kỹ năng khai thác sử dụng các kết quả nghiên cứu, tài liệu 
nghiên cứu của người nước ngoài về văn hóa Việt Nam; Kỹ năng sử dụng tin học văn phòng và 
các phần mềm tin học chuyên ngành;  Khả năng hội nhập tốt, khả năng sáng tạo và tư duy độc 
lập.  

Chương trình đào đạo trình độ đại học Văn hóa học hình thành cho người học ý thức trách 
nhiệm công dân, có thái độ tôn trọng và tự hào về tài sản văn hóa quốc gia và địa phương, kho 
tàng văn hóa các dân tộc thiểu số. Có ý thức tích cực tham gia các hoạt động văn hóa xã hội nhằm 
tìm hiểu, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến với cộng đồng xã hội trong và 
ngoài nước. Có ý thức tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ trong và ngoài nhà trường nhằm 
phát triển sinh hoạt văn hóa đại chúng, củng cố nền văn hóa cộng đồng. Nuôi dưỡng lòng say mê 
tìm tòi, phát hiện và nghiên cứu những giá trị văn hóa truyền thống và hiện đại.  

III 

Các 
chính 
sách, 
hoạt 
động 
hỗ trợ 
học tập, 
sinh 
hoạt 
cho 
người 
học 

- Chính sách học bổng 
- Chính sách miễn giảm học phí 
- Chính sách hỗ trợ học tập cho sinh viên là người dân tộc thiểu số 
- Chính sách hỗ trợ khó khăn đột xuất cho sinh viên  

IV 

Chương 
trình 
đào tạo 
mà nhà 
trường 
thực 
hiện 

Số 
TT 

Mã 
 học phần 

Tên học phần 
Số tín 

chỉ 

Số giờ tín chỉ 
Mã 

học phần 
tiên quyết 

Lí 
thuyết 

Bài 
tập/ 
Thảo 
luận 

Thực 
hành 

A. Khối kiến đại cương 32     

1. Lý luận chính trị 11     
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1 PSF0007 Triết học Mac - Lênin 3 30 15 0  

2 PSF0008 Kinh tế chính trị Mac - Lênin 2 20 10 0 PSF0007 

3 PSF0009 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 20 10 0 PSF0007 

4 PSF0011 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 20 10 0 PSF0007 

5 PSF0010 
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam 

2 20 10 0 PSF0007 

2. Ngoại ngữ (sinh viên chọn 1 trong 2 ngoại ngữ) 10     

6 
CLF0010 Tiếng Anh 1 3 15 15 30  

CLF0013 Tiếng Hàn 1 3 15 15 30  

7 
CLF0011 Tiếng Anh 2 4 15 15 60 CLF0010 

CLF0014 Tiếng Hàn 2 4 15 15 60 CLF0013 

8 
CLF0012 Tiếng Anh 3 3 15 15 30 CLF0011 

CLF0015 Tiếng Hàn 3 3 15 15 30 CLF0014 

3. Tin – Công nghệ - Môi trường 8     

9 INC0002 Tin học cơ bản 1 3 29 1 30  

10 INC0003 Tin học cơ bản 2 3 29 1 30  

11 SLF0002 
Môi trường và phát triển bền 
vững 

2 20 10 0 SLF0001 

4. Kiến thức pháp luật 3     

12 SLF0004 Pháp luật đại cương 3 30 15 0  

5. Kiến thức giáo dục thể chất      

13 CIF0008 Giáo dục thể chất 3 3 5 120  

6. Kiến thức quốc phòng an ninh      

14 CIF0009 Giáo dục quốc phòng 8 100 25 40  

B. Khối kiến thức cơ sở ngành 45     

1. Kiến thức theo khối ngành 8     

Bắt buộc 4     

15 CIF0001 
Phương pháp nghiên cứu khoa 
học 

2 16 11 3 PSF0005 

16 CIF1012 
Thông tin phục vụ lãnh đạo và 
quản lý 

2 14 10 6  

Tự chọn 4/10     

17 CIF0002* Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 21 6 3  

18 CIF1026* Tâm lý học quản lý 2 20 10 0  

19 CIF0003 Xã hội học đại cương 2 20 10 0  

20 ASF1009 Tiếng Việt thực hành 2 20 5 5  

21 PSF0005 Lôgíc hình thức 2 20 10 0 PSF0001 

2. Kiến thức theo lĩnh vực 27     
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Bắt buộc 16     

22 CIF1027 Lịch sử văn minh thế giới 2 17 10 3  

23 CIF1003 
Đường lối văn hóa của Đảng 
cộng sản Việt Nam 

2 21 9 0 PSF0004 

24 CIF1023 Văn hóa học đại cương 2 20 10 0  

25 CIF1028 
Đại cương về nghệ thuật biểu 
diễn (Âm nhạc, Sân khấu, Múa) 

3 24 6 15  

26 CIF2082 Văn hóa dân gian Việt Nam 3 33 9 3 CIF0002 

27 CIF1029 Tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt 
Nam 

2 21 9 0 
CIF0002 

28 
CIF1021 

Khoa học quản lý & Quản lý 
văn hóa 

2 21 9 0 
 

Tự chọn 11/17     

29 CIF0005* Mỹ học đại cương 2 24 6 0 PSF0001 

30 CIF1030 Lịch sử Việt Nam 2 24 6 0  

31 CIF1009 Nhạc lý cơ bản 2 22 0 8  

32 CIF1035* Văn hóa tổ chức  2 20 10 0  

33 OMF1003* 
Văn bản Quản lý nhà nước & 
Kỹ thuật soạn thảo văn bản  

3 23 2 20  

34 OMF2006* Kỹ năng giao tiếp 2 13 9 8 OMF2006 

35 HRF1006* Kinh tế học văn hóa 2 21 6 3 HFR0001 

36 CIF1037 Đại cương về công nghệ thông 
tin và truyền thông 

2 20 8 2  

3. Kiến thức theo nhóm ngành 10     

Bắt buộc 6     

37 CIF1022 Quản lý nhà nước về văn hóa  3 30 0 15 CIF1021 

38 CIF1032 
Văn hóa các dân tộc thiểu số 
Việt Nam 

3 24 18 3 CIF0002 

Tự chọn 4/10     

39 CIF1025* Xã hội học văn hóa  2 20 10 0  

40 CIF1033 Địa chí văn hóa Việt Nam  2 20 8 2  

41 CIF1034* Văn hóa nông thôn, đô thị 2 20 8 2  

42 CIF1010 
Đại cương về quan hệ công 
chúng  

2 
20 10 0  

43 CIF1002 Dân tộc học đại cương 2 21 6 3  

C. Khối kiến thức ngành 50     

Bắt buộc 31     

44 CIF2011 Tổ chức sự kiện 3 28 3 14  

45 CIF2071 Văn hóa Đông Nam Á 
3 23 7 15  

46 CIF2065 Khảo sát thực tế - VHH 2 3 0 108  

47 CIF3008 Kiến tập ngành nghề - VHH 2 3 0 108  
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48 CIF2073 Nhập môn văn hóa du lịch 2 18 8 4  

49 CIF2074 Nhập môn văn hóa truyền thông 2 18 8 4  

50 
CIF2075 Nhập môn văn hóa doanh 

nghiệp 
2 18 12 0 

 

51 CIF1031 Lịch sử văn hóa Việt Nam  2 20 10 0  

52 CIF2076 Kỹ năng nghiên cứu văn hóa 2 14 6 10  

53 CIF2077 Phong tục tập quán Việt Nam 2 18 8 4  

54 CIF2066 Chính sách văn hóa 3 30 9 6 CIF1021 

55 CIF2078 Ngoại giao văn hóa 2 18 8 4  

56 CIF2068 Marketing văn hóa 2 18 8 4  

57 CIF2041 Phát triển văn hóa cộng đồng 2 20 6 4  

Tự chọn 9/18     

58 CIF2015* Các ngành công nghiệp văn hóa 3 28 14 3  

59 
CIF2069 Nghiệp vụ công chức Văn hóa – 

Xã hội 
3 27 12 6 

 

60 PSF2003 Văn hóa chính trị 2 20 5 5  

61 CIF2072* Văn hóa Đông Bắc Á 2 18 8 4  

62 CIF2079 Văn hóa đại chúng 2 21 6 3  

63 CIF2080 Thông tin văn hóa nghệ thuật 2 21 6 3  

64 CIF2070* Kỹ năng truyền thông 2 21 6 3  

65 OMF2010 Văn hóa công sở 2 20 5 5  

66 CIF2084* 
Ứng dụng công nghệ thông tin 
trong nghiên cứu văn hóa 

2 20 5 5 
 

III. Kiến thức thực tập và tốt nghiệp 10     

67 CIF3009 Thực tập tốt nghiệp - VHH 5 5 0 280  

68 CIF3003 Khóa luận tốt nghiệp - VHH 5 0 0 300  

Học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp      

69 CIF2016 Văn hóa gia đình  3 30 15 0  

70 
CIF2085 

Địa văn hóa và phân vùng văn 
hóa Việt Nam 

2 20 8 2 
 

  Tổng số 127   

  

V 

Khả 
năng 
học tập, 
nâng 
cao 
trình độ 
sau khi 
ra 
trường 

Sinh viên tốt nghiệp ngành Văn hóa học có thể tiếp tục học lên cao học và nghiên cứu sinh 
để nhận học vị thạc sĩ, tiến sĩ  nhóm ngành nhân văn và các chuyên ngành khác phù hợp.  
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VI 

Vị trí 
làm sau 
khi tốt 
nghiệp 

 Người học sau khi tốt nghiệp có khả năng làm việc tại các vị trí công việc sau: 
 1. Có thể nghiên cứu văn hóa và văn hóa học tại các viện hoặc trung tâm nghiên 

cứu khoa học 
2.  Có thể giảng dạy văn hóa học tại các trường đại học, cao đẳng, các trường nghiệp vụ về

văn hóa - thông tin, chính trị - hành chính, các trường nghiệp vụ của các tổ chức xã hội (thanh 
niên, công đoàn) 

3. Có thể quản lý nghiệp vụ tại các tổ chức, cơ quan, thuộc ngành văn hóa - thông tin - du 
lịch 

4. Có thể hoạt động hữu hiệu trong những ngành nghề đòi hỏi các tri thức về văn hóa học 
(truyền thông, doanh nghiệp, hướng dẫn du lịch... 

 

XI. Ngành Xây dựng  Đảng và chính quyền nhà nước 

TT
Nội 

dung 
 

Trình độ đại học 

I 

Điều 
kiện 
đăng ký 
tuyển 
sinh 

Phạm vi tuyển sinh: Toàn quốc 
Phương thức tuyển sinh:  

- Phương thức 1: xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT; 
- Phương thức 2: xét tuyển theo kết quả học tập THPT (lớp 11 và học kì I lớp 12); 
- Phương thức 3: xét tuyển thẳng. 

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT 
a) Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 
-  Tốt nghiệp THPT; 
-  Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường (trường công bố sau khi thí sinh có 

kết quả thi tốt nghiệp THPT). 
b) Xét theo kết quả học tập THPT 
-  Tốt nghiệp THPT từ năm 2017 trở lại đây; 
-  Tổng điểm của 3 môn học trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18.0 điểm trở lên (không có môn 

học nào dưới 5.0 điểm). 
c) Xét tuyển thẳng 
-  Tốt nghiệp THPT năm 2020; 
-  Đạt điều kiện xét tuyển thẳng của Trường.  
+ Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc thí sinh đạt 

giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THPT do Bộ
Giáo dục và Đào tạo tổ chức và đã tốt nghiệp THPT 

+ Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh hoặc thí sinh đạt 
giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh và đã tốt nghiệp THPT 
+ Thí sinh là học sinh giỏi ở THPT(lớp 10, lớp 11, học kì I lớp 12)và đã tốt nghiệp THPT. 

II 

Mục 
tiêu 
kiến 
thức, 
kỹ 
năng, 
thái độ 
và trình 
độ 
ngoại 
ngữ đạt 
được 

a. Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước 
cung cấp cho người học kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà 
nước như:  

+ Khối kiến thức về công tác xây dựng Đảng: Bao gồm cách thức xây dựng và hoạt động 
đảng chính trị, công tác tổ chức, kiểm tra giám sát của Đảng, công tác dân vận, công tác văn 
phòng;  

+ Khối kiến thức về lĩnh vực xây dựng chính quyền Nhà nước: Trang bị khoa học về tổ
chức nhà nước, các mô hình nhà nước, tổ chức bộ máy nhà nước từ Trung ương đến địa phương 
về hoạt động công chức, công vụ, công tác bầu cử, quản lý công sở, nhận biết, đánh giá, sử dụng 
nhân sự, thực thi quyền lực nhà nước.  

b. Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước 
rèn luyện cho người học hệ thống kỹ năng quan trọng, cần thiết để có thể làm việc độc lập, sáng 
tạo, đạt hiệu quả cao trong công việc, cụ thể như: Kỹ năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, đánh 
giá thực trạng công tác xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước; vận dụng chủ trương, đường lối 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để giải quyết tình huống thực tiễn phát sinh trong các 



48 
 

lĩnh vực của vị trí việc làm. 
c. Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước 

hình thành cho người học bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức tổ chức kỷ luật cao; có tinh thần 
chủ động và phối hợp trong công việc; có thái độ nghiêm túc, khách quan, có đạo đức nghề nghiệp 
trong thực hiện công vụ và nhiệm vụ được giao.  

III 

Các 
chính 
sách, 
hoạt 
động 
hỗ trợ 
học tập, 
sinh 
hoạt 
cho 
người 
học 

- Chính sách học bổng 
- Chính sách miễn giảm học phí 
- Chính sách hỗ trợ học tập cho sinh viên là người dân tộc thiểu số 
- Chính sách hỗ trợ khó khăn đột xuất cho sinh viên  

IV 

Chương 
trình 
đào tạo 
mà nhà 
trường 
thực 
hiện 

Số 
TT 

Mã 
học phần 

Tên học phần 
Số 
tín 
chỉ 

Số giờ tín chỉ 
Mã 
học phần 
tiênquyết 

Lí 
thuyết 

Bài 
tập/ 
Thảo 
luận 

Thực 
hành  

A. KHỐI KIẾN THỨC GD ĐẠI CƯƠNG 32     
I. Lý luận chính trị 11     
1 PSF0007 Triết học Mac - Lênin 3 30 15 0  
2 PSF0008 Kinh tế chính trị Mac - Lênin 2 20 10 0 PSF0007 
3 PSF0009 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 20 10 0 PSF0007 
4 PSF0011 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 20 10 0 PSF0007 
5 

PSF0010 
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam 

2 20 10 0 PSF0007 

II. Tin - Công nghệ - Môi trường 8     
6 INC0002 Tin học cơ bản 1 3 29 1 30  
7 INC0003 Tin học cơ bản 2                                                                                                                          3 29 1 30 INC0002 
8 SLF0002 Môi trường và phát triển bền 

vững 
2 20 10 0  

III. Ngoại ngữ  (chọn 1 trong 2 ngoại ngữ) 10     
 
9 

CLF0010 Tiếng Anh 1 3 15 15 30  
CLF0013 Tiếng Hàn 1 3 15 15 30  

 
10 

CLF0011 Tiếng Anh 2 4 15 15 60 CLF0010 
CLF0014 Tiếng Hàn 2 4 15 15 60 CLF0013 

 
11 

CLF0012 Tiếng Anh 3 3 15 15 30 CLF0011 
CLF0015 Tiếng Hàn 3 3 15 15 30 CLF0014 

IV. Pháp luật 3     
12 SLF0004 Pháp luật đại cương 3 30 15 0  
V. Giáo dục thể chất 5     
13 CIF0010 Giáo dục thể chất 3 3 0 84  
VI. Giáo dục quốc phòng - an ninh 8     
14 CIF0009 Giáo dục quốc phòng 8 100 25 40  
B. KHỐI KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH 45     
I. Kiến thức theo khối ngành 8     
Bắt buộc 4     
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15 CIF1012 Thông tin phục vụ lãnh đạo 
quản lý  

2 14 10 6  

16 CIF0001 Phương pháp nghiên cứu 
khoa học 

2 16 11 3  

Tự chọn 4/10     
17 PSF0005 Lôgic hình thức 2 20 10 0 PSF0001 
18 ASF1009 Tiếng Việt thực hành 2 20 10 0  
19 CIF0002 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 21 6 3  
20 CIF0003 Xã hội học đại cương 2 20 10 0  
21 CIF1026 Tâm lý học quản lý 2 20 10 0  
II. Kiến thức theo lĩnh vực 27     
Bắt buộc 20     
22 PSF1004 Chính trị học đại cương 3 30 15 0 PSF0003 
23 ASF1001 Lý luận chung về hành chính 

nhà nước 
3 32 10 3  

24 PSF1005 Hệ thống chính trị Việt Nam 3 30 15 0 PSF1004 
25 SLF1002 Luật Hiến pháp Việt Nam 2 20 10 0 SLF0001 
26 HRF1002 Tổ chức học 3 30 15 0  
27 ASF1010 Quản lý học đại cương 3 30 15 0  
28 HRF1011 Kinh tế học 3 35 10 0  
Tự chọn 7/16     
29 PSF1003 Lịch sử tư tưởng chính trị 3 30 15 0 PSF1004 
30 ASF2004 Thủ tục hành chính 2 19 8 3 ASF1001 
31 OMF2005 Nghi thức nhà nước 2 20 2 8  
32 ASF2005 Kỹ thuật điều hành công sở 3 34 8 3 ASF1001 
33 PSF2042 Hệ thống bầu cử 2 20 10 0  
34 PSF2006 Dư luận xã hội  2 20 10 0 PSF0004 
35 SLF1010 Luật Lao động 2 20 10 0  
III. Kiến thức theo nhóm ngành 10     
Bắt buộc 6     
36 PSF2049 Chính trị và chính sách công 3 30 15 0  
37 OMF1003 Văn bản quản lý nhà nước và 

kỹ thuật soạn thảo văn bản 
3 23 2 20  

Tự chọn 4/6     
38 ASF2018 Chính quyền địa phương 2 20 10 0  
39 PSF2023 Xã hội và đồng thuận xã hội 2 20 10 0 CIF0003 
40 ARF1001 Công tác văn thư và lưu trữ 2 24 4 2  
C. KHỐI KIẾN THỨC NGÀNH 50     
I. Kiến thức chung của ngành 40     
Bắt buộc 32     
41 PSF2007 Đảng chính trị 2 13 17 0 PSF0001 
42 AOF2001 Xây dựng Đảng về chính trị 3 30 15 0 PSF0004 
43 AOF2002 Xây dựng Đảng về tư tưởng 2 20 10 0  
44 AOF2003 Xây dựng Đảng về tổ chức 2 20 10 0  
45 AOF2004 Nguyên tắc tổ chức và hoạt 

động của Đảng 
2 20 10 0 AOF2003 

46 AOF2006 Công tác kiểm tra, giám sát 
và kỷ luật của Đảng 

2 20 10 0  

47 SLF1024 Tổ chức bộ máy nhà nước 2 20 10   
48 SLF2004 Công vụ, công chức 2 20 10 0  

49 AOF2012 Nghiệp vụ công tác tổ chức, 2 25 5 0 AOF2003 
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cán bộ 
50 AOF2009 Nhà nước pháp quyền và xã 

hội công dân 
3 35 10 0 ASF1001 

51 ASF2006 Quản lý địa giới hành chính 2 20 3 7 SLF2004 
52 AOF2011 Kiểm tra, giám sát trong thực 

thi quyền lực nhà nước 
2 22 8 0  

53 ASF2022 Cải cách hành chính nhà nước 2 20 5 5 ASF2004 
54 SLF2002 Pháp luật về chính quyền địa 

phương 
2 20 10 0 SLF1002 

55 AOF3001 Kiến tập ngành nghề - Xây 
dựng Đảng và Chính quyền 
Nhà nước 

2 3 0 108  

Tự chọn 8/14     
56 AOF2005 Công tác dân vận của Đảng 2 20 10 0  
57 AOF2008 Đảng lãnh đạo các lĩnh vực 

đời sống xã hội 
2 20 10 0  

58 AOF2013 Văn phòng cấp ủy 2 20 10 0 AOF2003 
59 ASF2016 Quản lý nhà nước về quốc 

phòng, an ninh 
2 26 3 1 ASF1001 

60 AOF2010 Kỹ năng hùng biện và diễn 
văn chính trị 

2 20 10 0  

61 ASF2011 Quản lý nhà nước đối với các 
tổ chức phi chính phủ 

2 26 4 0 ASF1001 

62 ASF2012 Quản lý nhà nước về dân tộc 
và tôn giáo 

2 24 6 0 ASF1001 

II. Kiến thức thực tập và tốt nghiệp 10     
63 AOF3002 Thực tập – Xây dựng Đảng 

và Chính quyền Nhà nước 
5 5 0 280  

64 AOF3003 Khóa luận tốt nghiệp - Xây 
dựng Đảng và Chính quyền 
Nhà nước 

5 0 0 300  

Học phần thay thế khóa luật tốt nghiệp      
65 ASF2025 Quản lý nhân sự hành chính 

nhà nước 
3 30 15 0 ASF1001 

66 AOF2007 Đảng lãnh đạo hệ thống 
chính trị 

2 20 10 0 AOF2004 

  Tổng số 127     
  

V 

Khả 
năng 
học tập, 
nâng 
cao 
trình độ 
sau khi 
ra 
trường 

Sinh viên tốt nghiệp ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước có thể tiếp tục học 
lên cao học và nghiên cứu sinh để nhận học vị thạc sĩ, tiến sĩ thuộc chuyên ngành Xây dựng Đảng 
và Chính quyền Nhà nước, Chính trị học, Quản lý công và các chuyên ngành khác phù hợp.  

 

VI 

Vị trí 
làm sau 
khi tốt 
nghiệp 

 Người học ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước sau khi tốt nghiệp có đầy đủ
phẩm chất, kiến thức, kỹ năng làm việc tại các cơ quan, tổ chức; 

- Làm chuyên viên tại các cơ quan Đảng, Nhà nước: Cán bộ chuyên trách trong các văn 
phòng Đảng ủy, các ban Đảng, các tổ chức chính trị xã hội từ Trung ương đến cơ sở; 

- Làm chuyên viên tham mưu, tư vấn, giúp việc trong các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các 
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cấp; 
- Làm việc tại các đơn vị, cơ quan thuộc lực lượng vũ trang nhân dân: Bộ phận xây dựng 

lực lượng, chính trị, tham mưu, …; 
- Nghiên cứu, giảng dạy về Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước tại các Viện nghiên 

cứu, các trường đại học, cao đẳng, trường chính trị, trung tâm bồi dưỡng chính trị; 
- Làm việc tại các văn phòng Đảng – Đoàn của các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công 

lập và các tổ chức liên quan đến lĩnh vực hành chính công, chính sách công và phát triển bền 
vững, …; 

 

B. TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ  

1. Chuyên ngành Lưu trữ học (định hướng ứng dụng) (mã số 8320303) 

TT Nội dung Chi tiết 

I 
Điều kiện 
đăng ký 
tuyển sinh 

a. Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển 
b. Đối tượng, điều kiện dự thi: 
Đối tượng dự thi là công dân nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đáp ứng 

được điều kiện sau: 
- Về văn bằng chuyên môn: 
+ Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự 

thi; 
+ Đã tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành dự thi và đã học bổ sung kiến 

thức ngành của chương trình đại học tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; 
+ Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được Cục Quản lý chất 

lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận văn bằng tương đương. 
- Về kinh nghiệm công tác chuyên môn: Người có bằng tốt nghiệp đại học thuộc 

ngành đúng, ngành phù hợp và ngành gần được dự thi ngay sau khi có quyết định công 
nhận tốt nghiệp; 

- Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo 
trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi 
đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận. 

- Có đủ sức khỏe để học tập.  
- Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời gian theo quy định của Trường Đại học Nội vụ Hà 

Nội. 
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TT Nội dung Chi tiết 

II 

Mục tiêu 
kiến thức, kỹ 
năng, thái độ 
và trình độ 
ngoại ngữ 
đạt được 

a. Về kiến thức: 
Sau khi học xong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Lưu trữ học 

định hướng ứng dụng, học viên đạt được các khối kiến thức cơ bản và nâng cao về các 
lĩnh vực sau:  

- Khối kiến thức cơ sở về hành chính học, về tổ chức bộ máy nhà nước, về quản trị 
công sở.  

- Khối kiến thức chuyên sâu về lưu trữ học.  
- Khối kiến thức bổ trợ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp khác nhau của người học.  
b. Về kĩ năng:  
- Kỹ năng cứng 
+ Kỹ năng thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn về phương pháp tổ chức và quản lý 

các loại hình tài liệu lưu trữ như: Tài liệu lưu trữ hành chính; tài liệu lưu trữ khoa học 
và công nghệ; tài liệu lưu trữ nghe nhìn và tài liệu lưu trữ điện tử; 

+ Kỹ năng phân tích, kiểm tra, đánh giá, giải quyết vấn đề công tác văn thư - lưu 
trữ; 

+ Kỹ năng thực hiện và hướng dẫn các quy trình nghiệp vụ văn thư - lưu trữ;  
hướng dẫn sử dụng các chương trình phần mềm tin học thông dụng trong trao đổi thông 
tin nghiệp vụ, quản lý văn bản, quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ. 

- Kỹ năng mềm 
+ Kỹ  năng điều hành và quản lý để giải quyết các công việc liên quan đến công tác 

văn thư, công tác lưu trữ của các cơ quan, tổ chức;  
+ Có phương pháp tổ chức các hoạt động, bố trí sắp xếp công việc và cải tiến lề lối 

làm việc trong cơ quan. 
+ Kỹ năng giao tiếp, sử dụng tiếng Anh chuyên ngành. 
c. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  
Sau khi tốt nghiệp, học viên có các năng lực tự chủ và trách nhiệm sau đây:  
Có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực văn thư, lưu trữ và 

đề xuất những sáng kiến có giá trị nâng cao khả năng vận dụng các nghiệp vụ vào thực 
tiễn;  

Có khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá nhân, thích nghi với môi trường 
làm việc có tính cạnh tranh cao và năng lực dẫn dắt chuyên môn về hoạt động lưu trữ;  

Có khả năng đưa ra được những kết luận mang tính chuyên gia về các vấn đề phức 
tạp của chuyên môn, nghiệp vụ lưu trữ; bảo vệ và chịu trách nhiệm về những kết luận 
chuyên môn về lưu trữ học;  

Có khả năng xây dựng, thẩm định kế hoạch; có năng lực phát huy trí tuệ tập thể 
trong quản lý và hoạt động chuyên môn nghiệp vụ lưu trữ;  

Có khả năng nhận định đánh giá và quyết định phương hướng phát triển nhiệm vụ 
công việc được giao liên quan đến hoạt động lưu trữ và quản trị văn phòng; có khả năng 
dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề liên quan. 

d. Về trình độ ngoại ngữ: 
Học viên tốt nghiệp thạc sĩ có trình độ ngoại ngữ đạt từ bậc 3/6 trở lên theo Khung 

năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương 

III 

Các chính 
sách, hoạt 
động hỗ trợ 
học tập, sinh 
hoạt cho 
người học 

 

IV 
Chương 
trình đào tạo 
mà nhà 

TT Mã Tên học phần Khối lượng tín chỉ Các HP 
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TT Nội dung Chi tiết 

trường thực 
hiện 

học phần Tổn
g số 

LT 
TH, 
TL 

tiên quyết 

I. Phần kiến thức chung 08    

1. KTC501 Triết học 04 40 20  

2. KTC502 Tiếng Anh chung 02 11 19  

3. KTC503 
Phương pháp nghiên cứu 
khoa học  

02 15 15  

II Phần kiến thức cơ sở ngành 16    

II.
1 

Các học phần bắt buộc 10    

4. CSBB501 Tiếng Anh chuyên ngành  02 10 20 KTC502 

5. CSBB502 
Lịch sử tổ chức các cơ quan 
nhà nước Việt Nam 

02 18 12 KTC501 

6. CSBB503 
Tổ chức hệ thống thông tin tài 
liệu lưu trữ ở Việt Nam 

02 14 16  

7. CSBB504 
Hệ thống tổ chức công tác văn 
thư, lưu trữ ở Việt Nam 

02 17 13 CSBB502 

8. CSBB505 
Đạo đức nghề nghiệp trong 
công tác lưu trữ  

02 16 14 CSBB502 

II.
2 

Các học phần tự chọn 6/10    

9. CSTC506 
Các mốc sự kiện lịch sử của Việt 
Nam qua các thời kỳ  

02 20 10  

10. CSTC507 Pháp luật hành chính Việt Nam 02 20 10  

11. CSTC508 
Những vấn đề cơ bản về thủ tục 
hành chính và cải cách thủ tục 
hành chính 

02 20 10 CSBB502 

12. CSTC509 
Lưu trữ học và các khoa học bổ 
trợ  

02 18 12  

13. CSTC510 Quản trị văn phòng hiện đại  02 18 12  

III. Phần kiến thức chuyên ngành 26    

III.
1 

Các học phần bắt buộc 18    

14. CNBB501 Quản lý công tác lưu trữ  02 24 6  

15. CNBB502 
Lý luận về tổ chức khoa học tài 
liệu lưu trữ  

02 20 10  

16. CNBB503 
Tổ chức khoa học tài liệu lưu trữ 
trong các cơ quan Nhà nước  

02 10 20 
CSBB502 
CSBB504 

17. CNBB504 
Tổ chức khoa học tài liệu lưu trữ 
trong các cơ quan Đảng và các tổ 
chức chính trị - xã hội  

02 10 20 CNBB503 

18. CNBB505 
Tổ chức khoa học tài liệu lưu 
trữ trong doanh nghiệp  

02 10 20 CNBB503 

19. CNBB506 
Tổ chức khoa học tài liệu lưu 
trữ điện tử  

02 10 20  
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TT Nội dung Chi tiết 

20. CNBB507 Bảo quản hiện đại tài liệu lưu trữ  02 10 20 
CNBB503 
CNBB504 
CNBB505 

21. CNBB508 
Tổ chức khai thác, sử dụng tài 
liệu lưu trữ  

02 10 20 CNBB507 

22. CNBB509 
Ứng dụng CNTT trong công 
tác văn thư - lưu trữ  

02 10 20 

CNBB502 
CNBB503 
CNBB504 
CNBB505 

III.
2 

Các học phần tự chọn 8/14    

23. CNTC510 
Tổ chức khoa học tài liệu lưu 
trữ trong các đơn vị sự nghiệp  

02 10 20  

24. CNTC511 
Tổ chức khoa học tài liệu lưu trữ 
khoa học và công nghệ 

02 10 20  

25. CNTC512 
Lý luận và phương pháp lưu 
trữ tài liệu nghe - nhìn  

02 10 20  

26. CNTC513 Quản trị rủi ro trong lưu trữ  02 15 15  

27. CNTC514 Marketing trong lưu trữ  02 18 12  

28. CNTC515 
Lý luậnvà phương pháp công 
bố tài liệu lưu trữ  

02 15 15 

Các học 
phần kiến 
thức chuyên 
ngành  

29. CNTC516 
Tổ chức lao động khoa học 
trong cơ quan lưu trữ 

02 10 20  

IV. Thực tập nghiệp vụ     

30 TTNV Thực tập nghiệp vụ 03    

V. Luận văn thạc sĩ:     

31. LVLT Luận văn thạc sĩ 07    

Tổng cộng 60    
 

V 

Khả năng 
học tập, 
nâng cao 
trình độ sau 
khi ra trường

Học viên tốt nghiệp thạc sĩ ngành Lưu trữ học có cơ hội học bổ sung một số kiến 
thức cơ sở ngành và phương pháp nghiên cứu để tiếp tục tham gia học chương trình đào 
tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Lưu trữ học. 

VI 
Vị trí làm 
sau khi tốt 
nghiệp 

Học viên tốt nghiệp thạc sĩ ngành Lưu trữ học có thể đảm nhiệm công việc ở vị trí 
quản lý, chuyên viên văn thư, chuyên viên lưu trữ tại các cơ quan thuộc khu vực công, 
khu vực tư và doanh nghiệp nước ngoài. 

 

2. Chuyên ngành Quản lý công (mã số 8340403) 

TT Nội dung Nôi dung chi tiết 

I 
Điều kiện 
đăng ký 
tuyển sinh 

a. Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển 
b. Đối tượng, điều kiện dự thi: 
Đối tượng dự thi là công dân nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đáp ứng 

được điều kiện sau: 
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TT Nội dung Nôi dung chi tiết 

- Về văn bằng chuyên môn: 
+ Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự 

thi; 
+ Đã tốt nghiệp đại học ngành gần, ngành khác với chuyên ngành dự thi và đã học 

bổ sung kiến thức ngành của chương trình đại học tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; 
+ Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được Cục Quản lý chất 

lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận văn bằng tương đương. 
- Về kinh nghiệm công tác chuyên môn:  
+ Người có bằng tốt nghiệp đại học thuộc ngành đúng, ngành phù hợp và ngành gần 

được dự thi ngay sau khi có quyết định công nhận tốt nghiệp; 
+ Người tốt nghiệp đại học ngành khác đăng ký dự thi chuyên ngành Chính sách 

công phải có tối thiểu 02 (hai) năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đăng ký dự thi. 
- Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở 

lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang 
làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận. 

- Có đủ sức khỏe để học tập.  
- Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời gian theo quy định của Trường Đại học Nội vụ Hà 

Nội. 

II 

Mục tiêu 
kiến thức, kỹ 
năng, thái độ 
và trình độ 
ngoại ngữ 
đạt được 

a. Về kiến thức: 
Sau khi học xong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công 

định hướng ứng dụng, học viên đạt được các khối kiến thức sau: 
 - Kiến thức chung: Đạt kiến thức Triết học và ngoại ngữ theo quy định của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo; Vận dụng được phương pháp nghiên cứu khoa học trong nghiên cứu 
quản lý công; 

- Kiến thức cơ sở ngành: Hiểu biết những kiến thức tổng quan về Quản lý công, 
chính trị, pháp luật trong quản lý công, kinh tế học trong quản lý công, khoa học Tổ 
chức, kiến thức về lịch sử các học thuyết quản lý, hành chính phát triển; 

- Kiến thức chuyên ngành: chính sách công, chính trị và quan hệ quốc tế. 
b. Về kĩ năng:  
- Kỹ năng cứng 
+ Kỹ năng phân tích và hoạch định chính sách công; phân tích và hoạch định được 

chính sách của một số ngành/ lĩnh vực cụ thể; 
+ Kỹ năng phân tích và thiết kế tổ chức công; 
+ Kỹ năng quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công; 
+ Kĩ năng quản lý tài chính trong các tổ chức công; 
+ Kĩ năng quản trị các tổ chức công, bao gồm: Quản lý chiến lược khu vực công; Kỹ 

năng lãnh đạo trong khu vực công; Quản trị sự thay đổi trong khu vực công; Quan hệ 
công chúng trong khu vực công; Phòng, chống tham nhũng trong quản lý công; Quản trị 
địa phương 

- Kỹ năng mềm: 
+ Có phương pháp tổ chức các hoạt động, bố trí sắp xếp công việc và cải tiến lề lối 

làm việc trong cơ quan. 
+ Kỹ năng giao tiếp, sử dụng tiếng Anh. 
c. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  
Sau khi tốt nghiệp, học viên có các năng lực tự chủ và trách nhiệm sau đây:  
+ Có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý công và đề 

xuất những sáng kiến có giá trị nâng cao khả năng vận dụng các nghiệp vụ vào thực tế;  
+ Có khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá nhân, thích nghi với môi trường 

làm việc có tính cạnh tranh cao và năng lực dẫn dắt chuyên môn về hoạt động quản lý 
công;  

+ Có khả năng đưa ra được những kết luận mang tính chuyên gia về các vấn đề phức 
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TT Nội dung Nôi dung chi tiết 

tạp của chuyên môn, nghiệp vụ quản lý; bảo vệ và chịu trách nhiệm về những kết luận 
chuyên môn;  

+ Có khả năng xây dựng chiến lược, thẩm định kế hoạch; có năng lực phát huy trí 
tuệ tập thể trong quản lý và hoạt động chuyên môn;  

+ Có khả năng nhận định đánh giá và quyết định phương hướng phát triển nhiệm vụ 
công việc được giao liên quan đến hoạt động quản lý công; có khả năng dẫn dắt chuyên 
môn để xử lý những vấn đề liên quan 

d. Về trình độ ngoại ngữ: 
Học viên tốt nghiệp trình độ thạc sĩ có trình độ ngoại ngữ đạt từ bậc 3/6 trở lên theo 

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương 

III 

Các chính 
sách, hoạt 
động hỗ trợ 
học tập, sinh 
hoạt cho 
người học 

 

IV 

Chương 
trình đào tạo 
mà nhà 
trường thực 
hiện 

TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Khối lượng tín chỉ 
Các HP 
tiên quyết Tổng 

số 
LT 

TH, 
TL 

I. Phần kiến thức chung 08    

1. KTC501 Triết học 04 40 20  

2. KTC502 Tiếng Anh chung 02 11 19  

3. KTC503 
Phương pháp nghiên cứu khoa 
học (dành cho chuyên ngành 
Quản lý công) 

02 21 9  

II Phần kiến thức cơ sở ngành 16    

II.1 Các học phần bắt buộc 10    

4. CSBB501 Tiếng Anh chuyên ngành 02   KTC502 

5. CSBB502 Tổng quan về quản lý công 02 23 7 KTC501 

6. CSBB503 Pháp luật trong quản lý công 02 20 10 CSBB502 

7. CSBB504 Chính trị trong quản lý công 02 21 9 CSBB502 

8. CSBB505 Kinh tế học trong quản lý công 02 20 10 CSBB502 

II.2 Các học phần tự chọn 6/8    

9. CSTC506 Hành chính phát triển 02 22 8 CSBB502 

10. CSTC507 Lịch sử các học thuyết quản lý 02 20 10 KTC501 

11. CSTC508 Tổ chức học 02 20 10 KTC501 
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TT Nội dung Nôi dung chi tiết 

12. CSTC509 Hợp tác công - tư 02 15 15 CSBB502 

III. Phần kiến thức chuyên ngành 24    

III.
1 

Các học phần bắt buộc 10    

13. CNBB501 Tổng quan về chính sách công 2 20 10 CSBB502 

14. CNBB502 
Phân tích và thiết kế tổ chức 
công 

2 22 8 
CSBB502 
CSTC508 

15. CNBB503 
Quản lý nguồn nhân lực khu 
vực công 

2 21 9 CSBB502 

16. CNBB504 
Quản lý tài chính các tổ chức 
công 

2 20 10 CSBB502 

17. CNBB505 Kiểm soát trong khu vực công 2 18 12 CSBB502 

III.
2 

Các học phần tự chọn 14/26    

18. CNTC506 Dịch vụ công 2 20 10 CSBB502 

19. CNTC507 
Phân quyền, phân cấp trong 
quản lý hành chính nhà nước 

2 22 8 CSBB503 

20. CNTC508 Xây dựng văn bản pháp luật 2 20 10 CSBB503 

21. CNTC509 
Quan hệ công chúng trong khu 
vực công 

2 21 9 CSBB502 

22. CNTC510 Kỹ năng lãnh đạo 2 20 10 CSBB502 

23. CNTC511 Quản trị địa phương 2 18 12 CSBB502 

24. CNTC512 
Quản lý chiến lược khu vực 
công 

2 20 10 CSBB502 

25. CNTC513 
Quản trị sự thay đổi trong khu 
vực công 

2 21 9 CSBB502 

26. CNTC514 
Phòng, chống tham nhũng 
trong khu vực công 

2 20 10 CSBB502 

27. CNTC515 
Chính sách văn hóa, giáo dục, 
y tế 

2 24 6 CNBB501 

28. CNTC516 Chính sách dân tộc, tôn giáo 2 21 9 CNBB501 

29. CNTC517 Chính sách kinh tế 2 20 10 CNBB501 

30. CNTC518 
Chính sách tài nguyên, môi 
trường 

2 24 6 CNBB501 

IV. Thực tập nghiệp vụ 2    

31. TTNV Thực tập nghiệp vụ 2    

V. Luận văn thạc sĩ 10    
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32. LVQLC Luận văn thạc sĩ 10    

 Tổng cộng 60    

  

V 

Khả năng 
học tập, 
nâng cao 
trình độ sau 
khi ra trường 

Học viên tốt nghiệp thạc sĩ ngành Quản lý công có cơ hội học bổ sung một số kiến 
thức cơ sở ngành và phương pháp nghiên cứu để tiếp tục tham gia học chương trình đào 
tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quản lý công. 

VI 
Vị trí làm 
sau khi tốt 
nghiệp 

Học viên tốt nghiệp thạc sĩ ngành Quản lý công có thể đảm nhiệm công việc ở vị trí 
quản lý, chuyên viên hành chính tại các cơ quan, tổ chức thuộc khu vực công và khu vực 
tư. 

 

3. Chuyên ngành Chính sách công (định hướng ứng dụng) (mã số 8340402) 

TT Nội dung Nôi dung chi tiết 

I 
Điều kiện 
đăng ký 
tuyển sinh 

a. Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển 
b. Đối tượng, điều kiện dự thi: 
Đối tượng dự thi là công dân nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đáp ứng 

được điều kiện sau: 
- Về văn bằng chuyên môn: 
+ Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi; 
+ Đã tốt nghiệp đại học ngành gần, ngành khác với chuyên ngành dự thi và đã học 

bổ sung kiến thức ngành của chương trình đại học tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; 
+ Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được Cục Quản lý chất 

lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận văn bằng tương đương. 
- Về kinh nghiệm công tác chuyên môn:  
+ Người có bằng tốt nghiệp đại học thuộc ngành đúng, ngành phù hợp và ngành 

gần được dự thi ngay sau khi có quyết định công nhận tốt nghiệp; 
+ Người tốt nghiệp đại học ngành khác đăng ký dự thi chuyên ngành Chính sách 

công phải có tối thiểu 02 (hai) năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đăng ký dự thi. 
- Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo 

trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi 
đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận. 

- Có đủ sức khỏe để học tập.  
- Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời gian theo quy định của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. 

II 

Mục tiêu 
kiến thức, kỹ 
năng, thái độ 
và trình độ 
ngoại ngữ 
đạt được 

a. Về kiến thức: 
- Kiến thức chung: Học viên sau khi tốt nghiệp có được một số kiến thức xã hội 

tổng quát về thể chế chính trị, pháp luật, quản lý và những ảnh hưởng của nó tới chính 
sách công. Đạt kiến thức tin học và ngoại ngữ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo; nắm được phương pháp nghiên cứu khoa học phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu.  

- Kiến thức ngành:  
+ Có kiến thức cơ sở về chính trị, pháp luật và quản lý để hiểu các lựa chọn chính 

sách công; 
+ Có kiến thức để có thể thực hiện được các bước trong chu trình chính sách công; 
+ Có hiểu biết về các công cụ và phương pháp được sử dụng trong hoạch định, 

phân tích chính sách công. 
b. Về kĩ năng:  
Thạc sĩ Chính sách công có kĩ năng vận dụng lý thuyết và bằng chứng thực tiễn để 
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thiết kế, triển khai và đánh giá chính sách công. Cụ thể là: 
- Có kỹ năng tổng hợp, khái quát bối cảnh tổ chức và thực thi chính sách. Trên cơ 

sở đó có khả năng nhận biết vấn đề chính sách, đặt ra các giả thuyết thực thi chính sách, 
phân tích dựa trên khung lý thuyết và bằng chứng thực nghiệm để đưa ra những nhận 
định, lập luận, minh chứng cho các lựa chọn chính sách. 

- Có kỹ năng phản biện các vấn đề chính sách dựa trên cơ sở khoa học, khách quan 
và độc lập. Có kỹ năng nhận định, phân tích vấn đề chính sách dưới các góc độ khác 
nhau. Biết sử dụng kiến thức liên ngành, đa ngành để phản biện chính sách một cách 
chân thực và khoa học; tham gia thảo luận và tranh luận các vấn đề liên quan đến chính 
sách. 

- Có kỹ năng sử dụng các công cụ, phương pháp để tham gia hoạch định và thực 
hiện chính sách công gắn với từng ngành, lĩnh vực trong bối cảnh hiện nay. 

Ngoài ra, thạc sĩ Chính sách công còn có được một số kĩ năng mềm như: kĩ năng 
giao tiếp, kĩ năng làm việc nhóm; có phương pháp tổ chức các hoạt động, bố trí sắp xếp 
công việc và cải tiến lề lối làm việc trong cơ quan. 

c. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  
Sau khi tốt nghiệp, thạc sĩ Chính sách công có các năng lực tự chủ và trách nhiệm 

sau đây:  
+ Có năng lực học tập, nghiên cứu và làm việc độc lập, khoa học. 
+ Tự đánh giá năng lực và mức độ thực hiện của cá nhân, biết cách sử dụng và 

thích nghi với làm việc nhóm và phát triển công việc cá nhân. 
+ Có khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá nhân, thích nghi với môi 

trường làm việc có tính cạnh tranh cao. 
- Chuẩn mực về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 
+ Thạc sĩ Chính sách công có đạo đức công vụ trong hoạch định, phân tích và thực 

thi chính sách công; có thái độ đề cao hiệu quả công việc, khách quan và trung thực.  
+ Kiên định lập trường chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và 

Nhân dân.  
+ Có năng lực nhận biết, ứng xử phù hợp với trách nhiệm nghề nghiệp của người 

hành nghề hoạch định, phân tích, đánh giá chính sách công; thể hiện thái độ chuyên 
nghiệp, trung thực vì giá trị cộng đồng, tuân thủ pháp luật, chuẩn mực đạo đức nghề 
nghiệp. 

d. Về trình độ ngoại ngữ: 
Học viên tốt nghiệp trình độ thạc sĩ có trình độ ngoại ngữ đạt từ bậc 3/6 trở lên theo 

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương 

III 

Các chính 
sách, hoạt 
động hỗ trợ 
học tập, sinh 
hoạt cho 
người học 

 

IV 

Chương 
trình đào tạo 
mà nhà 
trường thực 
hiện 

T
T 

Mã học 
phần 

Tên học phần 
Khối lượng tín chỉ 

Học phần 
tiên quyết Tổng 

số 
LT 

TH, 
TL 

I. Phần kiến thức chung 08    

1. KTC501 Triết học 04 40 20  

2. KTC502 Tiếng Anh chung 02 11 19  
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3. KTC503 
Phương pháp nghiên cứu khoa 
học (chuyên ngành Chính sách 
công) 

02 21 9  

II Phần kiến thức cơ sở ngành 16    

II.
1 

Các học phần bắt buộc 10    

4. CSBB501 Tổng quan về chính sách công 02 23 7  

5. CSBB502 Tổng quan về quản lý công 02 22 8  

6. CSBB503 Tiếng Anh chuyên ngành 02   KTC502 

7. CSBB504 
Pháp luật trong chính sách 
công 

02 20 10 CSBB501 

8. CSBB505 
Chính trị trong chính sách 
công 

02 21 9 CSBB501 

II.
2 

Các học phần tự chọn 6/8    

9. CSTC506 
Phân tích định lượng trong 
chính sách công 

02 15 15 
CSBB501 
CSBB502 

10. CSTC507 
Quản lý chiến lược trong khu 
vực công 

02 22 8 
CSBB501 
CSBB502 

11. CSTC508 
Quản lý sự thay đổi trong 
chính sách công 

02 22 8 CSBB501 

12. CSTC509 Dịch vụ công 02 20 10 CSBB502 

III
. 

Phần kiến thức chuyên ngành 24    

III
.1 

Các học phần bắt buộc 10    

13. CNBB501 Phân tích chính sách công 02 20 10 
KTC503 
CSBB501 

14. CNBB502 Hoạch định chính sách công  02 22 8 CSBB501 

15. CNBB503 Thực thi chính sách công 02 22 8 CSBB501 

16. CNBB504 Đánh giá chính sách công 02 20 10 CSBB501 

17. CNBB505 
Phản biện, giám sát chính sách 
công 

02 22 8 CSBB501 

III
.2 

Các học phần tự chọn 
14/2

6 
   

18. CNTC506 
Truyền thông và dư luận trong 
hoạch định và thực thi chính 
sách công 

02 22 8 CSBB501 

19. CNTC507 
Phân quyền, phân cấp trong 
quản lý hành chính nhà nước 

02 20 10 CSBB502 

20. CNTC508 Xây dựng văn bản pháp luật 02 22 8 CSBB504 
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21. CNTC509 Chính sách tài chính công 02 20 10 CSBB501 

22. CNTC510 
Đạo đức công vụ trong chính 
sách công 

02 20 10 CSBB502 

23. CNTC511 
Chính sách công nghiệp và 
thương mại  

02 20 10 CSBB501 

24. CNTC512 Chính sách đầu tư và phát triển 02 20 10 CSBB501 

25. CNTC513 Chính sách phát triển đô thị 02 20 10 CSBB501 

26. CNTC514 
Phòng chống tham nhũng 
trong khu vực công 

02 20 10 CSBB501 

27. CNTC515 
Chính sách văn hóa, giáo dục, 
y tế 

02 20 10 CSBB501 

28. CNTC516 Chính sách dân tộc, tôn giáo 02 20 10 CSBB501 

29. CNTC517 
Chính sách hội nhập và phát 
triển 

02 20 10 CSBB501 

30. BCCĐ Báo cáo chuyên đề 02    

IV
. 

Thực tập nghiệp vụ 02    

31. TTNV Thực tập nghiệp vụ 2    

V. Luận văn thạc sĩ 10    

32. LVCSC Luận văn thạc sĩ 10    

 Tổng cộng 60    

  

V 

Khả năng 
học tập, 
nâng cao 
trình độ sau 
khi ra trường 

Học viên tốt nghiệp thạc sĩ ngành Chính sách công có thể học chuyên sâu ở các 
trình độ cao hơn về chính sách công 

VI 
Vị trí làm 
sau khi tốt 
nghiệp 

Thạc sĩ ngành Chính sách công có thể tham gia hoạch định, phân tích và thực thi 
chính sách công tại các cơ quan, tổ chức thuộc khu vực công và khu vực tư. 

- Làm việc tại các cơ quan của tổ chức chính trị, nhà nước, tổ chức chính trị - xã 
hội…; các cơ quan nghiên cứu thuộc các cơ quan của nhà nước hoặc các cơ quan 
nghiên cứu độc lập, đặc biệt là các Viện nghiên cứu chiến lược, viện nghiên cứu chính 
sách của ngành, địa phương. 

- Làm việc trong các tổ chức thuộc khu vực tư: các tập đoàn kinh tế, các doanh 
nghiệp lớn thuộc mọi thành phần kinh tế. Hoặc có thể là những chuyên gia phân tích 
chính sách độc lập. 

 

4. Chuyên ngành Luật hiến pháp và luật hành chính (định hướng ứng dụng)  

TT Nội dung Nôi dung chi tiết 

I Điều kiện a. Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển 
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đăng ký 
tuyển sinh 

b. Đối tượng, điều kiện dự thi: 
Đối tượng dự thi là công dân nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đáp ứng 

được điều kiện sau: 
- Về văn bằng chuyên môn: 
+ Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi; 
+ Đã tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành dự thi và đã học bổ sung kiến 

thức ngành của chương trình đại học tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; 
+ Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được Cục Quản lý chất 

lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận văn bằng tương đương. 
- Về kinh nghiệm công tác chuyên môn:  
Người có bằng tốt nghiệp đại học thuộc ngành đúng, ngành phù hợp và ngành gần 

được dự thi ngay sau khi có quyết định công nhận tốt nghiệp; 
- Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo 

trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi 
đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận. 

- Có đủ sức khỏe để học tập.  
   - Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời gian theo quy định của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. 

II 

Mục tiêu 
kiến thức, kỹ 
năng, thái độ 
và trình độ 
ngoại ngữ 
đạt được 

a. Về kiến thức:  
Người học hiểu được, lý giải được, vận dụng, phản biện và phát triển được hệ 

thống kiến thức cụ thể như sau:  
- Kiến thức chung:  
 Kiến thức tổng hợp về triết học, phương pháp nghiên cứu khoa học pháp lý làm cơ 

sở cho quá trình tiếp thu, nghiên cứu và vận dụng và phát triển kiến thức ngành.  
-  Kiến thức cơ sở ngành:  
+ Hệ thống kiến thức lý luận và thực tiễn về nhà nước, pháp luật, luật hành chính, 

luật hiến pháp. 
+ Hệ thống kiến thức chuyên sâu thuộc lĩnh vực luật hiến pháp, luật hành chính về 

cơ chế bảo hiến, dân chủ và bầu cử, kiểm soát quyền lực nhà nước, trách nhiệm của cơ 
quan hành chính nhà nước trong nhà nước pháp quyền.   

- Kiến thức chuyên ngành: 
+ Kiến  thức về luật hiến pháp và luật hành chính so sánh.  
+ Kiến thức về quy trình lập hiến, lập pháp.  
+ Kiến thức về quyền con người, quyền công dân trong lĩnh vực hiến pháp.  
+ Kiến thức về pháp luật trong quản lý công, chính sách công.  
+ Kiến thức về phân tích chính sách trong xây dựng pháp luật.  
+ Kiến thức về thủ tục hành chính. 
+ Kiến thức về giải quyết tranh chấp hành chính theo quy định của pháp luật.  
b. Về kĩ năng 
- Kĩ năng chuyên môn: 
+ Kỹ năng nghiên cứu khoa học: Phát hiện vấn đề nghiên cứu; tổ chức nghiên cứu 

độc lập, sáng tạo; đánh giá, phản biện, tiếp nhận và ứng dụng các kết quả nghiên cứu 
trong lĩnh vực luật hiến pháp và luật hành chính; 

+ Kỹ năng cơ bản trong hoạt động xây dựng pháp luật, áp dụng pháp luật; 
+ Kỹ năng tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý cộng đồng hoặc giải quyết vụ việc có 

liên quan đến luật hiến pháp và luật hành chính một cách độc lập; 
+ Kỹ năng phân tích, đánh giá, tranh luận pháp lý trong hoạt động nghề nghiệp;  
- Kĩ năng khác 
+ Kỹ năng ngoại ngữ để tiếp cận, hiểu tài liệu nước ngoài liên quan đến các hoạt 

động chuyên môn; 
+ Kỹ năng viết và trình bày các vấn đề khoa học trong lĩnh vực luật hiến pháp và 

luật hành chính; 
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+ Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp, trình bày và truyền thông; 
+ Khả năng tra cứu thông tin, nghiên cứu, cập nhật kiến thức pháp luật, thích ứng 

với sự thay đổi của luật hiến pháp và luật hành chính. 
c. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 
Sau khi tốt nghiệp, học viên có các năng lực tự chủ và trách nhiệm sau đây:  
- Có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc chuyên môn đào đào tạo. 
- Có năng lực học tập, nghiên cứu và làm việc độc lập, khoa học, sáng tạo. 
- Tự đánh giá năng lực và mức độ thực hiện của cá nhân, biết cách sử dụng và thích 

nghi với làm việc nhóm và phát triển công việc cá nhân. 
- Có khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá nhân, thích nghi với môi trường 

làm việc có tính cạnh tranh cao và năng lực dẫn dắt chuyên môn, chịu trách nhiệm về 
kết luận chuyên môn trong lĩnh vực luật hiến pháp, luật hành chính.  

d. Chuẩn mực về thái độ và đạo đức nghề nghiệp 
- Có phẩm chất chính trị kiên định, trung thực và cầu thị, tôn trọng sự khác biệt.  
- Có đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ trong xây dựng, hoạch định, thực thi 

pháp luật. 
- Có năng lực nhận biết, ứng xử phù hợp với trách nhiệm nghề nghiệp trong hoạch 

định, phân tích, đánh giá pháp luật; thể hiện thái độ chuyên nghiệp, trung thực vì vì giá 
trị cộng đồng, tuân thủ pháp luật, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. 

 

III 

Các chính 
sách, hoạt 
động hỗ trợ 
học tập, sinh 
hoạt cho 
người học 

 

IV 

Chương 
trình đào tạo 
mà nhà 
trường thực 
hiện 

TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Khối lượng tín chỉ 
Học 
phần 
tiên 

quyết 

Tổng 
số 

LT 

TH, 
TL, 
BT, 
KT 

I. Phần kiến thức chung  08    

1. KTC501 Triết học 04 40 20 
 

2. KTC502 Tiếng Anh chung 02 11 19 
 

3. KTC503 
Phương pháp nghiên cứu khoa 
học pháp lý  

02 20 10 
 

II Phần kiến thức cơ sở ngành  16    

II.
1 

Các học phần bắt buộc 10   
 

4. CSBB501 
Lý luận hiện đại về Nhà nước và 
pháp luật  

02 15 15 
 

5. CSBB502 
Luật Hiến pháp - những vấn đề lý 
luận và thực tiễn 

02 15 15 
 

6. CSBB503 
Luật Hành chính - những vấn đề 
lý luận và thực tiễn 

02 15 15 
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7. CSBB504 Pháp luật về quyền con người 02 20 10 
 

8 CSBB505 Xây dựng văn bản pháp luật 02 15 15  

II.
2 

Các học phần tự chọn 6/12   
 

9. CSTC501 Cơ chế bảo hiến 02 20 10  

10 CSTC502 Quy trình lập hiến, lập pháp 02 15 15  

11 CSTC503 Dân chủ và bầu cử 02 15 15  

12 CSTC504 Kiểm soát quyền lực nhà nước 02 20 10  

13 CSTC505 Giải quyết tranh chấp hành chính 02 20 10  

14 CSTC506 
Kỹ năng cập nhật và áp dụng 
pháp luật 

02 10 20 
 

III. Phần kiến thức chuyên ngành  24    

III.
1 

Các học phần bắt buộc 10   
 

15 CNBB501 
Trách nhiệm của cơ quan hành 
chính nhà nước  

02 20 10 
 

16 CNBB502 
Thanh tra, kiểm tra trong quản lý 
hành chính nhà nước 

02 20 10 
 

17 CNBB503 Chế độ công vụ, công chức 02 20 10 
 

18 CNBB504 
Phân quyền, phân cấp trong quản 
lý hành chính nhà nước 

02 20 10 
 

19 CNBB505 
Kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm 
pháp luật 

02 15 15 
 

III.
2 

Các học phần tự chọn 14/24   
 

20 CNTC501 Luật Hiến pháp so sánh  02 15 15 
 

21 CNTC502 Luật Hành chính so sánh 02 15 15 
 

22 CNTC503 Pháp luật trong quản lý công 02 15 15 
 

23 CNTC504 Pháp luật trong chính sách công 02 15 15 
 

24 CNTC505 
Chính sách pháp luật về phòng, 
chống tham nhũng 

02 20 10 
 

25 CNTC506 
Đánh giá tác động của chính sách 
trong đề nghị xây dựng pháp luật 

02 20 10 

 

26 CNTC507 
Kiểm soát và cải cách thủ tục 
hành chính 

03 20 25 
 

27 CNTC508 
Áp dụng án lệ trong xét xử vụ án 
hành chính 

02 15 15 
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TT Nội dung Nôi dung chi tiết 

28 CNTC509 
Kỹ năng tổ chức thi hành pháp 
luật 

03 20 25 
 

29 CNTC510 Kỹ năng đối thoại với công dân 02 15 15  

30 BCCĐ Báo cáo chuyên đề 02 9 21  

IV. Thực tập nghiệp vụ 02   
 

31 TTNV Thực tập nghiệp vụ 02    

V. Luận văn tốt nghiệp 10   
 

32 LVLHPHC Luận văn thạc sĩ 10    

TỔNG CỘNG 60   
 

  

V 

Khả năng 
học tập, 
nâng cao 
trình độ sau 
khi ra trường 

Người tốt nghiệp trình độ thạc sĩ chuyên ngành đào tạo Luật hiến pháp và luật hành 
chính theo định hướng ứng dụng có thể học bổ sung một số kiến thức cơ sở ngành và 
phương pháp nghiên cứu theo yêu cầu của chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ để tiếp 
tục tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ 

VI 
Vị trí làm 
sau khi tốt 
nghiệp 

Người tốt nghiệp trình độ thạc sĩ chuyên ngành đào tạo Luật hiến pháp và luật hành 
chính theo định hướng ứng dụng có thể tổ chức thực hiện các công việc trong hoạt động 
chuyên môn ở các vị trí:  

- Công tác pháp chế tại các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương; 
- Thực hiện nhiệm vụ thanh tra trong các cơ quan thanh tra nhà nước, thanh tra 

chuyên ngành, thanh tra nhân dân.  
- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

trong các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị.  
- Chuyên viên pháp lý cho các tổ chức phi chính phủ, liên chính phủ, tổ chức quốc tế;  
- Tư vấn pháp luật cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân; 
- Thực hiện công tác trợ giúp pháp lý; 
- Cố vấn pháp lý cho các doanh nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, 

tổ chức xã hội – nghề nghiệp; 
- Giảng viên, nghiên cứu viên trong các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu. 

 


