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THÔNG BÁO 

Dạng thức đề thi và nội dung ôn thi tuyển sinh đào tạo  

trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng các chuyên ngành  

năm 2021 theo hình thức trực tuyến 

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ; 

Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ; 

Căn cứ Kế hoạch số 1707/KH-ĐHNV ngày 04/10/2021 về việc tổ chức thi tuyển 

sinh trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng năm 2021 theo hình thức trực tuyến; 

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo dạng thức đề thi và nội dung ôn thi tuyển 

sinh đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng các chuyên ngành  năm 2021 theo hình 

thức trực tuyến như sau: 
 

Chuyên ngành tuyển sinh Môn thi 
Dạng thức 

đề thi 

Đề cương 

ôn thi 

Quản lý công 
Môn chuyên ngành 

(Tích hợp kiến thức cơ sở 

ngành và chuyên ngành) 

Phụ lục 01A Phụ lục 01B 

Luật hiến pháp và luật hành chính Phụ lục 02A Phụ lục 02B 

Chính sách công Phụ lục 03A Phụ lục 03B 

Quản lý công; Luật hiến pháp và 

luật hành chính; Chính sách công 
Môn Tiếng Anh Phụ lục 04 

(Thông báo này thay thế Thông báo số 926/TB-ĐHNV ngày 17/5/2021 của Trường 

Đại học Nội vụ Hà Nội về việc thông báo dạng thức đề thi và nội dung ôn thi tuyển sinh 

đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng các chuyên ngành đợt 1 năm 2021). 

Nơi nhận: 
- Hiệu trưởng (để b/c); 

- Bộ Nội vụ (để b/c); 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để b/c); 

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường; 

- Website Trường; 

- Lưu: VT, SĐH. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Sửu 



PHỤ LỤC 01A 

(Ban hành kèm theo Thông báo số            /TB-ĐHNV ngày          /        /2021   

của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội) 

DẠNG THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 

ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG 

Môn thi: Chuyên ngành (Tích hợp kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành) 

I. Thông tin chung 

1. Dạng thức đề thi được sử dụng để triển khai tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ định 

hướng ứng dụng chuyên ngành: Quản lý công 

2. Nội dung đề thi gồm: 09 module 

Câu hỏi được biên soạn trong phạm vi module kiến thức quy định theo dạng thức đề 

thi của môn thi (bảng dưới). Các câu hỏi yêu cầu về khối lượng kiến thức, kỹ năng, thời 

lượng làm bài tương ứng với điểm số quy định đối với câu hỏi. Đề thi kèm theo thang điểm, 

đáp án và phiếu chấm bài thi. 

3. Hình thức thi: Trực tuyến (Trắc nghiệm khách quan kết hợp tự luận trên máy tính) 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu) 

4. Thời gian làm bài: 120 phút 

5. Thang điểm một trăm (100). 

II. Tiêu chí đánh giá 

1. Tiêu chí chung 

 Đề thi hướng tới đánh giá năng lực người học thông qua các câu hỏi mở có tính thảo 

luận, phù hợp với chương trình đào tạo liên ngành, liên lĩnh vực, có đối tượng tuyển sinh tốt 

nghiệp đại học từ nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau. 

2. Tiêu chí cụ thể 

- Đánh giá được nhận thức cơ bản của thí sinh về các vấn đề liên quan tới nội dung 

của của môn thi Lý luận chung về hành chính nhà nước. 

- Đánh giá được động cơ học tập và nghiên cứu của thí sinh về Lý luận chung về hành 

chính nhà nước; kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn công việc.  

- Đánh giá được năng lực cần thiết để thí sinh tham gia học chương trình đào tạo thạc 

sĩ định hướng ứng dụng. 

- Cho thấy được tư duy logic phù hợp trong việc sử dụng các lập luận bằng ngôn ngữ, 

kỹ năng trình bày diễn đạt vấn đề. 

- Nhận diện được khả năng thể hiện tư duy liên ngành, liên lĩnh vực trong việc tiếp 

cận các vấn đề lý luận và thực tiễn.  

 

 

 

 

 

 



III. Các nội dung kiến thức  

Module của 

đề thi 
Phạm vi và nội dung kiến thức của câu hỏi Điểm 

Module 1 

 

Khái niệm, yếu tố cấu thành, đặc điểm của quản lý 

10 

Các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động quản lý (yếu tố môi 

trường bên trong và yếu tố môi trường bên ngoài tổ chức) 

Các nguyên tắc quản lý, đặc điểm nguyên tắc quản lý 

Đặc điểm phương pháp quản lý, các nguyên tắc quản lý (trọng 

tâm là phương pháp giáo dục tư tưởng, đạo dức; phương pháp 

tổ chức, phương pháp hành chính, phương pháp kinh tế,...) 

Module 2 

 

Khái niệm, sự cần thiết, vai trò của chức năng lập kế hoạch 

15 

Khái niệm, vai trò, nội dung chức năng tổ chức, các mô hình 

cơ cấu tổ chức (trực tuyến, chức năng, ma trận,…) 

Khái niệm, vai trò chức năng nhân sự, nội dung chức năng 

nhân sự 

Khái niệm, vai trò chức năng lãnh đạo, nội dung chức năng 

lãnh đạo 

Khái niệm, vai trò chức năng kiểm soát 

Module 3 

 

Khái niệm, đặc điểm của quyết định quản lý 

10 
Vai trò của quyết định quản lý 

Các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định quản lý 

Các yêu cầu đối với quyết định quản lý 

Module 4 

Khái niệm và đặc điểm của hành chính nhà nước 

5 
Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hành chính nhà nước 

Khái niệm nền hành chính nhà nước, các yếu tố cấu thành nền 

hành chính nhà nước 

Module 5 

Chức năng quản lý nội bộ nền hành chính nhà nước 

5 Chức năng quản lý xã hội của hành chính nhà nước 

Phương pháp hành chính nhà nước 

Module 6 

Khái niệm, các yếu tố ảnh hưởng tới việc ban hành và thực 

hiện quyết định hành chính nhà nước 5 

Các yêu cầu đối với quyết định hành chính nhà nước 

Module 7 

Khái niệm kiểm soát đối với hành chính nhà nước, vai trò của 

kiểm soát đối với hành chính nhà nước 
10 

Kiểm soát bên ngoài đối với hành chính nhà nước 

Kiểm soát soát nội bộ đối với hành chính nhà nước 



Module 8 

Khái niệm, vai trò của cải cách hành chính nhà nước 

10 

Các xu hướng cải cách hành chính trên thế giới 

Sự cần thiết khách quan phải cải cách hành chính ở Việt Nam 

Tiến trình cải cách hành chính ở Việt Nam 

Những nội dung chủ yếu của cải cách hành chính nhà nước ở 

Việt Nam 

Module 9 

(tự luận) 

Tác động, ảnh hưởng của các yếu tố thuộc môi trường bên 

trong và môi trường bên ngoài tới hoạt động quản lý. 

30 

Để một quyết định quản lý bảo đảm tính khả thi, hiệu lực, hiệu 

quả cần đáp ứng những yêu cầu nào. 

Nội dung thuyết quản lý khoa học của W. Taylor. Liên hệ thực 

tiễn trong hoạt động quản lý ở Việt Nam. 

Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hành chính nhà nước 

Quyết định hành chính nhà nước 

Cải cách hành chính nhà nước 

 

IV. Tài liệu tham khảo  

Tài liệu tham khảo phần kiến thức Quản lý học đại cương 

1. Học viện Hành chính Quốc gia (2010), Giáo trình Quản lý học đại cương, Nxb. Khoa 

học kỹ thuật, Hà Nội. 

2. Nguyễn Hữu Hải (2014), Quản lý học đại cương, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

3. Phạm Ngọc Thanh (2019), Giáo trình khoa học quản lý đại cương, Nxb. Đại học 

Quốc gia Hà Nội, Hà Nội. 

4. Koontz, Harold/Odonnell, Cyril/Weihrich, Heinz (1994), Những vấn đề cốt yếu của 

quản lý, Nxb. Khoa học và kỹ thuật. 

5. James H.Donnelly, JR. James, L.Gibson, John M.Ivancevich, Vũ TRọng Hùng (người 

dịch), (2008), Quản trị học căn bản, Nxb. Lao động – Xã hội. 

Tài liệu tham khảo phần kiến thức Lý luận chung về hành chính nhà nước 

6. Chính phủ (2021), Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021, ban hành 

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. 

7. Chính phủ (2021), Báo cáo Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà 

nước giai đoạn 2011 – 2020 và định hướng giai đoạn 2021 - 2030 

8. Đoàn Trọng Truyến (1997). Hành chính học đại cương, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

9. Học viện Hành chính Quốc gia (2007). Giáo trình Hành chính công (dùng cho đào 

tạo Đại học hành chính), Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội 

10. Học viện Hành chính (2010), Lý luận hành chính nhà nước, Tài liệu lưu hành nội bộ 

11. Quốc hội (2013), Hiến pháp 

12. Quốc hội (2015), Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và hội đồng nhân dân. 

 



PHỤ LỤC 01B 

(Ban hành kèm theo Thông báo số          /TB-ĐHNV ngày        /       /2021   

của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội) 

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 

ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG 

Môn thi: Chuyên ngành (Tích hợp kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành) 

I. Mục đích và yêu cầu 

1. Mục đích 

Đề cương ôn thi nhằm hệ thống những vấn đề trọng tâm thí sinh cần ôn tập: lý 

thuyết, kiến thức về nhiệm vụ, vai trò của quản lý, các yếu tố tác động, ảnh hưởng tới 

hoạt động quản lý, nắm vững được nguyên tắc và phương pháp quản lý; nhiệm vụ, vai 

trò, các yêu cầu đối với nhà quản lý; các chức năng quản lý, quyết định quản lý. 

          Giúp định hướng kiến thức ôn thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng 

chuyên ngành Quản lý công tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội năm 2021. 

2. Yêu cầu 

Học viên tập trung ôn tập đúng trọng tâm, đúng theo hệ thống giáo trình, tài liệu 

trong danh mục tài liệu tham khảo. Vận dụng lý thuyết trong thực tiễn để lấy ví dụ, 

chứng minh cho các luận cứ, luận điểm lý thuyết. 

II. Nội dung đề cương ôn thi 

Chương I 

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ VÀ NHÀ QUẢN LÝ 

1.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò và chức năng quản lý 

1.1.1. Khái niệm quản lý 

1.1.2. Đặc điểm của quản lý 

1.1.3. Vai trò của quản lý 

1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý 

1.2.1. Các yếu tố môi trường bên ngoài tổ chức 

1.2.2. Các yếu tố môi trường bên trong tổ chức 

1.3. Nguyên tắc và phương pháp quản lý 

1.3.1. Nguyên tắc quản lý 

1.3.2. Phương pháp quản lý 

1.4. Những vấn đề cơ bản về nhà quản lý 

1.4.1. Khái niệm, vai trò và yêu cầu đối với nhà quản lý 

1.4.2. Các cấp độ nhà quản lý 

 

Chương II 

TỔNG QUAN CÁC TƯ TƯỞNG VÀ LÝ THUYẾT QUẢN LÝ 

2.1. Các tư tưởng quản lý tiêu biểu 

2.1.1. Các tư tưởng quản lý ở phương Đông 

2.1.2. Các tư tưởng quản lý ở phương Tây 



2.2. Các lý thuyết quản lý 

2.2.1. Lý thuyết quản lý theo khoa học 

2.2.2. Lý thuyết quản lý hành chính 

Chương III 

CÁC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 

3.1. Chức năng lập kế hoạch 

3.1.1. Khái niệm, vai trò của lập kế hoạch 

3.1.2. Vai trò của lập kế hoạch 

3.1.4. Quy trình lập kế hoạch 

3.2. Chức năng tổ chức 

3.2.1. Khái niệm, vai trò chức năng tổ chức 

3.2.2. Nội dung của chức năng tổ chức 

3.2.4. Các mô hình cơ cấu tổ chức cơ bản 

3.3. Chức năng nhân sự 

3.3.1. Khái niệm, vai trò chức năng nhân sự 

3.3.2. Nội dung cơ bản của chức năng nhân sự 

3.4. Chức năng lãnh đạo 

3.4.1. Khái niệm, vai trò chức năng lãnh đạo 

3.4.2. Các phong cách lãnh đạo 

3.5. Chức năng kiểm soát 

3.5.1. Khái niệm, vai trò kiểm soát 

3.5.2. Các hình thức kiểm soát 

3.5.3. Các yêu cầu đối với kiểm soát 

 

Chương IV 

QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ 

4.1. Khái niệm, vai trò, yêu cầu đối với quyết định quản lý 

4.1.1. Khái niệm quyết định quản lý 

4.1.2. Vai trò của quyết định quản lý 

4.1.3. Phân loại quyết định quản lý 

4.1.4. Yêu cầu đối với quyết định quản lý 

4.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới việc ra quyết định quản lý 

4.2.1. Các yếu tố chủ quan 

4.2.2. Các yếu tố khách quan 

4.3. Ra quyết định quản lý 

4.3.1. Quy trình ra quyết định quản lý 

4.3.2. Các mô hình ra quyết định quản lý 

 

 

 

 



CHƯƠNG V 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 

5.1. Quản lý và quản lý nhà nước 

5.1.1. Quản lý 

5.1.2. Quản lý nhà nước 

5.2. Hành chính nhà nước 

5.2.1. Khái niệm và đặc điểm của hành chính nhà nước 

5.2.2. Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hành chính nhà nước 

5.3. Nền hành chính nhà nước 

5.3.1. Khái niệm nền hành chính nhà nước 

5.3.2. Các yếu tố cấu thành nền hành chính nhà nước 

CHƯƠNG VI 

CHỨC NĂNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 

6.1. Khái niệm và phân loại chức năng hành chính nhà nước 

6.1.1. Khái niệm chức năng hành chính nhà nước 

6.1.2. Phân loại chức năng hành chính nhà nước 

6.2. Chức năng quản lý nội bộ nền hành chính nhà nước 

6.2.1. Chức năng lập kế hoạch 

6.2.2. Chức năng thiết kế tổ chức 

6.2.3. Chức năng nhân sự 

6.2.4. Chức năng quản lý tài chính công 

6.2.5. Chức năng kiểm soát nội bộ 

6.3. Chức năng quản lý xã hội của hành chính nhà nước 

6.3.1. Chức năng duy trì trật tự xã hội 

6.3.2. Chức năng bảo đảm và cung cấp dịch vụ công 

6.4. Hình thức và phương pháp thực hiện chức năng hành chính nhà nước 

6.4.1. Các hình thức hành chính nhà nước 

6.4.2. Các phương pháp hành chính nhà nước 

CHƯƠNG VII 

QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 

7.1. Quyết định và quyết định hành chính nhà nước 

7.1.1. Quyết định và quyết định quản lý 

7.1.2. Quyết định hành chính nhà nước 

7.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới việc ban hành và thực hiện quyết định hành 

chính nhà nước 

7.2. Các yêu cầu đối với quyết định hành chính nhà nước 

7.2.1. Yêu cầu hợp pháp 

7.2.2. Yêu cầu hợp lý 

7.3. Quyền phản kháng các quyết định quản lý hành chính nhà nước 

7.3.1. Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước đối với quyết định quản lý 



hành chính nhà nước 

7.3.2. Cách thức xử lý các quyết định bất hợp pháp 

7.3.3. Các hình thức phản kháng các quyết định bất hợp pháp 

7.4. Ban hành và thực thi quyết định hành chính nhà nước 

7.4.1. Ban hành quyết định hành chính nhà nước 

7.4.2. Thực thi quyết định hành chính nhà nước 

CHƯƠNG VIII 

KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 

8.1. Sự cần thiết phải kiểm soát đối với hành chính nhà nước 

8.1.1. Khái niệm kiểm soát đối với hành chính nhà nước 

8.1.2. Vai trò của kiểm soát đối với hành chính nhà nước 

8.1.3. Nội dung và hình thức kiểm soát đối với hành chính nhà nước 

8.2. Kiểm soát bên ngoài đối với hành chính nhà nước 

8.2.1. Giám sát của Quốc hội 

8.2.2. Giám sát của Hội đồng nhân dân 

8.2.3. Giám sát của Đảng 

8.2.4. Giám sát của các tổ chức chính trị- xã hội 

8.2.5. Giám sát của công dân 

8.2.6. Giám sát của công luận 

8.2.7. Kiểm toán nhà nước 

8.3. Kiểm soát nội bộ đối với hành chính nhà nước 

8.3.1. Thanh tra 

8.3.2. Kiểm tra 

CHƯƠNG IX 

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 

9.1. Lý luận chung về cải cách hành chính nhà nước 

9.1.1. Khái niệm cải cách hành chính nhà nước 

9.1.2. Vai trò của cải cách hành chính nhà nước 

9.1.3. Một số mô hình hành chính nhà nước theo tiến trình cải cách 

9.1.4. Các xu hướng cải cách hành chính trên thế giới 

9.2. Cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam 

9.2.1. Sự cần thiết khách quan phải cải cách hành chính ở Việt Nam 

9.2.2. Tiến trình cải cách hành chính ở Việt Nam 

9.2.3. Những nội dung chủ yếu của cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam 

 

 

 

 

 



II. Tài liệu tham khảo 

Tài liệu tham khảo phần kiến thức Quản lý học đại cương 

1. Học viện Hành chính Quốc gia (2010), Giáo trình Quản lý học đại cương, Nxb. Khoa 

học kỹ thuật, Hà Nội. 

2. Nguyễn Hữu Hải (2014), Quản lý học đại cương, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

3. Phạm Ngọc Thanh (2019), Giáo trình khoa học quản lý đại cương, Nxb. Đại học 

Quốc gia Hà Nội, Hà Nội. 

4. Koontz, Harold/Odonnell, Cyril/Weihrich, Heinz (1994), Những vấn đề cốt yếu của 

quản lý, Nxb. Khoa học và kỹ thuật. 

5. James H.Donnelly, JR. James, L.Gibson, John M.Ivancevich, Vũ TRọng Hùng (người 

dịch), (2008), Quản trị học căn bản, Nxb. Lao động – Xã hội. 

Tài liệu tham khảo phần kiến thức Lý luận chung về hành chính nhà nước 

6. Chính phủ (2021), Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021, ban hành 

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. 

7. Chính phủ (2021), Báo cáo Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà 

nước giai đoạn 2011 – 2020 và định hướng giai đoạn 2021 - 2030 

8. Đoàn Trọng Truyến (1997). Hành chính học đại cương, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

9. Học viện Hành chính Quốc gia (2007). Giáo trình Hành chính công (dùng cho đào 

tạo Đại học hành chính), Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội 

10. Học viện Hành chính (2010), Lý luận hành chính nhà nước, Tài liệu lưu hành nội bộ 

11. Quốc hội (2013), Hiến pháp 

12. Quốc hội (2015), Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và hội đồng nhân dân. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 02A 

(Ban hành kèm theo Thông báo số          /TB-ĐHNV ngày        /    /2021 

của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội) 

 

DẠNG THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ  

THẠC SĨ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG CHUYÊN NGÀNH 

LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH 

Môn thi: Chuyên ngành (Tích hợp kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành) 

I. Thông tin chung 

1. Dạng thức đề thi được sử dụng để triển khai tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ định 

hướng ứng dụng chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính.  

2. Nội dung đề thi gồm 

Câu hỏi được biên soạn trong phạm vi 08 module kiến thức quy định theo dạng thức 

đề thi của môn thi (nội dung cụ thể trong mục III). Các câu hỏi yêu cầu về khối lượng kiến 

thức, kỹ năng, thời lượng làm bài tương ứng với điểm số quy định đối với câu hỏi. Đề thi 

kèm theo thang điểm, đáp án và phiếu chấm bài thi. 

3. Hình thức thi 

- Trực tuyến (Trắc nghiệm khách quan kết hợp tự luận trên máy tính: 70 câu trắc 

nghiệm khách quan và phần tự luận). 

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu  

4. Thời gian làm bài: 120 phút 

5. Thang điểm một trăm (100). 

II. Tiêu chí đánh giá 

1. Tiêu chí chung 

Đề thi hướng tới đánh giá năng lực của người học về hệ thống kiến thức nền tảng và 

chuyên sâu trong lĩnh vực nhà nước và pháp luật, các chế định pháp luật của Luật Hiến pháp 

Việt Nam; đánh giá khả năng cập nhật và ứng dụng những vấn đề lý luận vào thực tiễn pháp 

lý của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước trong giai đoạn hiện nay. 

Đề thi phù hợp với chương trình đào tạo có đối tượng tuyển sinh tốt nghiệp đại học từ 

ngành đúng/ ngành phù hợp và gần ngành với chuyên ngành tuyển sinh. 

2. Tiêu chí cụ thể 

- Đánh giá kiến thức của thí sinh về các nội dung kiến thức lý luận và thực tiễn pháp lý 

trong lĩnh vực nhà nước và pháp luật cùng các chế định pháp luật cơ bản của Hiến pháp Việt Nam. 

- Đánh giá tư duy liên ngành, liên lĩnh vực trong việc tiếp cận các vấn đề lý luận và thực tiễn.  

- Đánh giá động cơ học tập và nghiên cứu của thí sinh đối với nội dung kiến thức chuyên 

ngành trong lĩnh vực nhà nước, hiến pháp và pháp luật; kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn. 

- Đánh giá tư duy logic phù hợp trong việc sử dụng lập luận bằng ngôn ngữ, kỹ năng 

trình bày diễn đạt vấn đề. 

 

 

 



III. Nội dung kiến thức  

Module của 

đề thi 
Phạm vi và nội dung kiến thức của câu hỏi Điểm 

Module 1 

 

- Bản chất, chức năng của Nhà nước, hình thức nhà nước. 

- Bản chất, chức năng, hình thức nhà nước của Nhà nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam qua các bản Hiến 

pháp Việt Nam.  

- Hệ thống chính trị của Nhà nước CHXHCN Việt Nam 

(khái niệm và vị trí của các thiết chế trong hệ thống chính 

trị).  

 

Module 2 

- Những vấn đề lý luận cơ bản về bộ máy nhà nước, 

nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. 

- Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Sự phát triển của bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam qua các bản Hiến pháp Việt Nam.  

- Địa vị pháp lý của các cơ quan nhà nước trong bộ máy 

nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  

 

Module 3 

- Giá trị cơ bản của Nhà nước pháp quyền. 

- Đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam.  

- Xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam đáp ứng yêu cầu của Chiến lược phát triển kinh tế - 

xã hội 10 năm (2021 - 2030).  

 

Module 4 

- Bản chất, vai trò của pháp luật.  

- Nguồn của pháp luật.  

- Quan hệ giữa pháp luật với các công cụ khác trong hệ 

thống công cụ điều chỉnh quan hệ xã hội. 

- Hệ thống pháp luật Việt Nam.  

 

 Module 5 

 

- Khái niệm và các đặc trưng cơ bản của Hiến pháp. 

- Vị trí của Hiến pháp trong hệ thống pháp luật 

- Vai trò của Hiến pháp trong nhà nước pháp quyền. 

 

  Module 6 

- Khái niệm và các đặc trưng của quyền con người. 

- Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013. 

- Mối quan hệ giữa Hiến pháp và quyền con người. 

 

  Module 7 
- Khái niệm và ý nghĩa của chế độ bầu cử. 

- Nguyên tắc bầu cử. 
 

Module 8 
- Thực hiện pháp luật - Ý thức pháp luật 

- Vi phạm pháp luật - Trách nhiệm pháp lý. 
 



IV. Tài liệu tham khảo  

1.Trường Đại học Luật Hà Nội (2020). Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp 

luật, Nhà xuất bản Tư pháp, Hà Nội. 

2. Khoa luật, Đại học Quốc gia Hà Nội (2018). Giáo trình Lý luận chung về nhà nước 

và pháp luật, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà nội, Hà Nội. 

3.Trường Đại học Luật Hà Nội (2020). Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam, Nhà xuất 

bản Công an nhân dân, Hà Nội. 

4. Khoa luật, Đại học Quốc gia Hà Nội (2014). Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam, 

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội. 

5. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

Đảng Cộng sản Việt Nam.  

6. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật: 

- Hiến pháp các năm: 1946, 1959, 1980, 1992, 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001), 2013. 

- Luật Tổ chức Quốc hội 2014. 

- Luật Tổ chức Chính phủ 2015. 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015. 

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương (Luật số 47/2019/QH14). 

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội (Luật số 

65/2020/QH14). 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020).  

7. Các sách chuyên khảo, bài viết khoa học có liên quan đến nội dung ôn tập. 

 

 

 

  



PHỤ LỤC 02B 

(Ban hành kèm theo Thông báo số          /TB-ĐHNV ngày         /    /2021 

của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội) 

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ  

THẠC SĨ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG CHUYÊN NGÀNH 

LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH 

Môn thi: Chuyên ngành (Tích hợp kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành) 

I. Mục đích và yêu cầu 

 1. Mục đích 

Đề cương hệ thống, củng cố khối kiến thức lý luận cơ bản, nâng cao về kiến thức lý 

luận nhà nước và pháp luật; cùng hệ thống cách chế định pháp luật của Luật Hiến pháp Việt 

Nam; tổng hợp hệ thống khái niệm, nội dung vấn đề nghiên cứu, định hướng phát triển tư duy 

vận dụng kiến thức lý luận, pháp luật vào thực tiễn; tạo cơ sở cho người học hiểu, vận dụng, 

phân tích được kiến thức và dần hình thành tư duy sáng tạo khi giải quyết vấn đề pháp lý có 

liên quan.  

2. Yêu cầu 

Trên cơ sở nghiên cứu hệ thống kiến thức trong đề cương, người học phải:  

 + Hiểu và phân tích được bản chất chung của nhà nước, bản chất của Nhà nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành; xác định 

được vị trí, vai trò của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong hệ thống chính 

trị xã hội chủ nghĩa Việt Nam; yêu cầu trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền ở 

Việt Nam đáp ứng yêu cầu trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030) 

đã được thông qua tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.   

 + Hiểu và phân tích được hình thức nhà nước; hình thức nhà nước nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, trên cơ sở quy 

định của Hiến pháp và pháp luật Việt Nam.  

 + Hiểu và đánh giá được cách thức tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước; địa vị 

pháp lý của các cơ quan nhà nước trong bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam; sự phát triển của bộ máy nhà nước Việt Nam qua các bản Hiến pháp Việt Nam.  

+ Hiểu và lý giải được vai trò của nhà nước trong bảo vệ và bảo đảm quyền con 

người, trong mối quan hệ với xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.  

 + Phân tích được ý nghĩa, vai trò của hoạt động bầu cử và nguyên tắc bầu cử trong các 

bản Hiến pháp Việt Nam.  

 + Hiểu và phân tích được các hiện tượng pháp lý trong mối quan hệ mật thiết giữa 

thực hiện pháp luật, ý thức pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý.  

 + Vận dụng được những kiến thức lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật để đánh 

giá, liên hệ thực tiễn, kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật phù hợp với chủ trương, 

đường lối của Đảng và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.  

 

 



II. Nội dung đề cương ôn thi 

CHƯƠNG I 

 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC 

1.1. Nguồn gốc, bản chất nhà nước 

1.1.1. Nguồn gốc 

1.1.2. Bản chất 

  1.1.2.1. Bản chất giai cấp 

  1.1.2.2. Bản chất xã hội 

1.2. Chức năng của nhà nước 

 1.2.1. Khái niệm 

 1.2.2. Phân loại 

1.3. Kiểu nhà nước 

 1.3.1. Khái niệm 

 1.3.2. Các kiểu nhà nước trong lịch sử nhà nước và pháp luật 

1.4. Hình thức nhà nước 

 1.4.1. Khái niệm 

 1.4.2. Các bộ phận cấu thành hình thức nhà nước 

  1.4.2.1. Hình thức chính thể 

  1.4.2.2. Hình thức cấu trúc 

  1.4.2.3. Chế độ chính trị 

1.4.3. Hình thức Nhà nước CHXHCN Việt Nam qua các bản Hiến pháp 

1.4.3.1. Hiến pháp năm 1946 

1.4.3.2. Hiến pháp năm 1959 

1.4.3.3. Hiến pháp năm 1980 

1.4.3.4. Hiến pháp năm 1992 

1.4.3.5. Hiến pháp năm 2013 

 

CHƯƠNG II 

 NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

2.1. Bản chất, đặc trưng cơ bản của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

 2.1.1. Bản chất 

 2.1.2. Đặc trưng cơ bản 

2.2. Chức năng và hình thức nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

 2.2.1. Chức năng 

 2.2.2. Hình thức nhà nước 

2.3. Bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

 2.3.1. Khái niệm 

 2.3.2. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động 

  2.3.2.1. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân 

  2.3.2.2. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát 

giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. 



  2.3.2.3. Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

  2.3.2.4. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật. 

  2.3.2.5. Tập trung dân chủ. 

  2.3.2.6. Bình đẳng, đoàn kết giữa các dân tộc. 

 2.3.3. Địa vị pháp lý của các cơ quan nhà nước qua các bản Hiến pháp Việt Nam 

  2.3.3.1. Quốc hội 

  2.3.3.2. Chủ tịch nước 

  2.3.3.3. Chính phủ 

  2.3.3.4. Tòa án nhân dân 

  2.3.3.5. Viện Kiểm sát nhân dân 

  2.3.3.6. Hội đồng bầu cử quốc gia 

  2.3.3.7. Kiểm toán nhà nước 

  2.3.3.8. Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân  

2.4. Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong hệ thống chính trị Việt Nam 

 2.4.1. Khái quát chung về hệ thống chính trị của Việt Nam 

 2.4.2. Vị trí, vai trò của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong hệ 

thống chính trị Việt Nam 

 2.4.3. Mối quan hệ giữa Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các tổ 

chức khác trong hệ thống chính trị 

2.5. Xây dựng Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay 

 2.5.1. Đặc trưng và giá trị cơ bản của Nhà nước pháp quyền 

 2.5.2. Các yêu cầu cơ bản trong xây dựng Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay 

   2.5.2.1. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật 

hiệu quả 

  2.5.2.2. Nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật, xây dựng văn hóa pháp lý 

  2.5.2.3. Đổi mới quan hệ giữa Nhà nước và công dân 

  2.5.2.4. Đổi mới toàn diện, đồng bộ tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước 

  2.5.2.5. Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

    

CHƯƠNG III 

 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁP LUẬT 

3.1. Nguồn gốc, bản chất của pháp luật 

 3.1.1. Nguồn gốc 

 3.1.2. Bản chất 

3.2. Vai trò của pháp luật 

 3.2.1. Vai trò của pháp luật đối với xã hội 

  3.2.1.1. Điều tiết và định hướng sự phát triển của các quan hệ xã hội 

  3.2.1.2. Định hướng nhận thức, tư tưởng hành vi của các thành viên trong xã hội 

  3.2.1.3. Là cơ sở để bảo đảm an toàn xã hội 

  3.2.1.4. Là cơ sở để giải quyết các tranh chấp trong xã hội 



  3.2.1.5. Là phương tiện bảo đảm và bảo vệ quyền con người 

  3.2.1.6. Là phương tiện bảo đảm dân chủ, công bằng, bình đẳng và tiến bộ xã hội  

  3.2.1.7. Bảo đảm sự phát triển bền vững của xã hội 

 3.2.2. Vai trò của pháp luật đối với Nhà nước 

  3.2.2.1. Là cơ sở pháp lý vững chắc cho sự tồn tại của Nhà nước 

  3.2.2.2. Là công cụ bảo vệ Nhà nước  

  3.2.2.3. Là cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước 

  3.2.2.4. Là công cụ để xây dựng nguồn nhân lực trong bộ máy nhà nước 

  3.2.2.5. Là công cụ để Nhà nước tổ chức và quản lí mọi mặc của đời sống xã hội 

  3.2.2.6. Là công cụ để kiểm soát quyền lực nhà nước   

3.3. Nguồn của pháp luật 

 3.3.1. Khái niệm 

 3.3.2. Các loại nguồn của pháp luật 

  3.3.2.1. Tập quán pháp 

  3.3.2.2. Tiền lệ pháp 

  3.3.2.3. Văn bản quy phạm pháp luật 

  3.3.2.4. Các loại nguồn khác 

3.4. Quan hệ giữa pháp luật với các công cụ khác trong hệ thống công cụ điều 

chỉnh quan hệ xã hội 

 3.4.1. Quan hệ giữa pháp luật và đạo đức 

 3.4.2. Quan hệ giữa pháp luật và phong tục tập quán, luật tục 

 3.4.3. Quan hệ giữa pháp luật và hương ước 

 3.4.4. Quan hệ giữa pháp luật và tín điều tôn giáo 

   

CHƯƠNG IV 

HỆ THỐNG PHÁP LUẬT 

4.1. Khái quát chung về hệ thống pháp luật 

 4.1.1. Khái niệm, đặc điểm 

  4.1.1.1. Khái niệm 

  4.1.1.2. Đặc điểm 

 4.1.2. Cấu trúc của hệ thống pháp luật 

  4.1.2.1. Cấu trúc bên trong 

  4.1.2.2. Hình thức bên ngoài 

 4.1.3. Một số hệ thống pháp luật trên thế giới 

  4.1.3.1. Hệ thống pháp luật Châu Âu lục địa 

  4.1.3.2. Hệ thống pháp luật Anh Mỹ 

  4.1.1.3. Hệ thống pháp luật Hồi giáo 

  4.1.3.4. Hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa 

4.2. Khái quát chung về Hiến pháp 

 4.2.1. Khái niệm, đặc trưng cơ bản của Hiến pháp 

 4.2.2. Vị trí của Hiến pháp trong hệ thống pháp luật 



 4.2.3. Vai trò của Hiến pháp trong nhà nước pháp quyền 

4.2.3.1. Hiến pháp là bản khế ước xã hội của nhân dân 

4.2.3.2. Hiến pháp là văn bản pháp lí cao nhất qui định việc tổ chức thực hiện 

quyền lực nhà nước; Hiến pháp là văn bản kiểm soát quyền lực nhà nước 

4.2.3.3. Hiến pháp là đạo luật tối cao bảo vệ nhân quyền 

4.2.3.4. Hiến pháp là luật cơ bản, có hiệu lực pháp lí cao nhất và là nguồn cho 

xây dựng pháp luật 

4.3. Hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay 

 4.3.1. Cấu trúc của hệ thống pháp luật Việt Nam 

 4.3.2. Tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện của hệ thống pháp luật ở Việt Nam 

  4.3.2.1. Tính toàn diện 

  4.3.2.2. Tính thống nhất và đồng bộ 

  4.3.2.3. Tính phù hợp và khả thi 

  4.3.2.4. Ngôn ngữ và kĩ thuật xây dựng pháp luật 

  4.3.2.5. Tính hiệu quả 

 4.3.3. Định hướng và các giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật ở Việt Nam hiện nay 

  4.3.3.1. Định hướng 

  4.3.3.2. Giải pháp hoàn thiện 

 

CHƯƠNG V 

MỘT SỐ CHẾ ĐỊNH PHÁP LUẬT CƠ BẢN 

 TRONG HIẾN PHÁP VIỆT NAM 

5.1. Quyền con người  

5.1.1. Những vấn đề chung về quyền con người 

  5.1.1.1. Khái niệm 

5.1.1.2. Các đặc trưng cơ bản của quyền con người 

5.1.1.3. Mối quan hệ giữa Hiến pháp và quyền con người  

5.1.1.3.1. Quyền con người là một trong những nội dung cơ bản của Hiến pháp 

hiện đại 

5.1.1.3.2. Hiến pháp là công cụ pháp lý cao nhất, thể hiện cam kết pháp lí cao 

nhất của nhà nước về trách nhiệm và bảo đảm thực hiện quyền con người 

5.1.1.3.3. Hiến pháp là công cụ pháp lý cao nhất để ngăn chặn và kiểm soát sự 

vi phạm của mọi chủ thể về quyền con người 

5.1.1.3.4. Hiến pháp bảo đảm sự thống nhất của hệ thống pháp luật trong việc 

bảo vệ quyền con người 

5.1.1.3.5. Hiến pháp là nguồn tham chiếu để giải quyết các vi phạm về quyền 

con người 

5.1.2. Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 

5.2. Chế độ bầu cử  

5.2.1. Khái niệm, ý nghĩa của chế độ bầu cử 

  5.2.1.1. Khái niệm 



5.2.1.2. Ý nghĩa 

 5.2.2. Nguyên tắc bầu cử 

5.2.2.1. Nguyên tắc bầu cử phổ thông 

  5.2.2.2. Nguyên tắc bầu cử trực tiếp 

    5.2.2.3. Nguyên tắc bầu cử bỏ phiếu kín 

5.2.2.4. Nguyên tắc bầu cử bình đẳng 

 

CHƯƠNG VI 

THỰC HIỆN PHÁP LUẬT - Ý THỨC PHÁP LUẬT 

6.1. Thực hiện pháp luật 

 6.1.1. Khái niệm 

 6.1.2. Các hình thức thực hiện pháp luật 

  6.1.2.1. Tuân thủ pháp luật 

  6.1.2.2. Thi hành pháp luật 

  6.1.2.3. Sử dụng pháp luật 

  6.1.2.4. Áp dụng pháp luật 

6.2. Ý thức pháp luật 

 6.2.1. Khái niệm 

 6.2.2. Cấu trúc của ý thức pháp luật 

  6.2.2.1. Tư tưởng pháp luật 

  6.2.2.2. Tâm lí pháp luật 

 6.2.3. Vai trò của ý thức pháp luật 

  6.2.3.1. Đối với hoạt động xây dựng pháp luật 

  6.2.3.2. Đối với hoạt động thực hiện pháp luật 

  6.2.3.3. Đối với hoạt động áp dụng pháp luật 

  6.2.3.4. Đối với yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền 

  6.2.3.5. Đối với sự phát triển nền kinh tế trị trường, hôij nhập và toàn cầu hóa 

 6.2.4. Mối quan hệ giữa ý thức pháp luật với pháp luật, văn hóa pháp lý 

  6.2.4.1. Mối quan hệ giữa pháp luật với ý thức pháp luật  

  6.2.4.2. Mối quan hệ giữa ý thức pháp luật với văn hóa pháp lý 

 

CHƯƠNG VII 

VI PHẠM PHÁP LUẬT - TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ 

7.1. Vi phạm pháp luật 

 7.1.1. Khái niệm 

 7.1.2. Các dấu hiệu cơ bản của vi phạm pháp luật 

  7.1.2.1. Hành vi trái pháp luật 

  7.1.2.2. Chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý 

  7.1.2.3. Hành vi chứa đựng lỗi 

 7.1.3. Phân loại vi phạm pháp luật 

  7.1.3.1. Vi phạm pháp luật hình sự 



  7.1.3.2. Vi phạm pháp luật hành chính 

  7.1.3.3. Vi phạm pháp luật dân sự 

  7.1.3.4. Vi phạm kỷ luật 

7.2. Trách nhiệm pháp lý 

 7.2.1. Khái niệm 

 7.2.2. Các loại trách nhiệm pháp lý 

  7.2.2.1. Trác nhiệm pháp lý hình sự 

  7.2.2.2. Trách nhiệm pháp lý hành chính 

  7.2.2.3. Trách nhiệm pháp lý dân sự 

  7.2.2.4. Trách nhiệm kỷ luật 

 

III. Tài liệu tham khảo 

1. Trường Đại học Luật Hà Nội (2020). Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp 

luật, Nhà xuất bản Tư pháp, Hà Nội. 

2. Khoa luật, Đại học Quốc gia Hà Nội (2018). Giáo trình Lý luận chung về nhà nước 

và pháp luật, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà nội, Hà Nội. 

3.Trường Đại học Luật Hà Nội (2020). Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam, Nhà xuất 

bản Công an nhân dân, Hà Nội. 

4. Khoa luật, Đại học Quốc gia Hà Nội (2014). Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam, 

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội. 

5. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

Đảng Cộng sản Việt Nam.  

6. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật: 

- Hiến pháp các năm: 1946, 1959, 1980, 1992, 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001), 2013. 

- Luật Tổ chức Quốc hội 2014. 

- Luật Tổ chức Chính phủ 2015. 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015. 

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương (Luật số 47/2019/QH14). 

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội (Luật số 

65/2020/QH14). 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020).  

7. Các sách chuyên khảo, bài viết khoa học có liên quan đến nội dung ôn tập. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 03A 

(Ban hành kèm theo Thông báo số          /TB-ĐHNV ngày         /     /2021   

của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội) 

DẠNG THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ  

ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG CHUYÊN NGÀNH CHÍNH SÁCH CÔNG 

Môn thi: Chuyên ngành (Tích hợp kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành) 

I. Thông tin chung 

1. Dạng thức đề thi được sử dụng để triển khai tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ định 

hướng ứng dụng chuyên ngành: Chính sách công.  

2. Nội dung đề thi gồm 

Câu hỏi được biên soạn trong phạm vi 10 module kiến thức quy định theo dạng thức 

đề thi của môn thi (nội dung cụ thể trong mục III). Các câu hỏi yêu cầu về khối lượng kiến 

thức, kỹ năng, thời lượng làm bài tương ứng với điểm số quy định đối với câu hỏi. Đề thi 

kèm theo thang điểm, đáp án và phiếu chấm bài thi. 

3. Hình thức thi 

- Trực tuyến (Trắc nghiệm khách quan kết hợp tự luận trên máy tính: 70 câu trắc 

nghiệm khách quan và phần tự luận). 

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu  

4. Thời gian làm bài: 120 phút 

5. Thang điểm một trăm (100). 

II. Tiêu chí đánh giá 

1. Tiêu chí chung 

Đề thi hướng tới đánh giá năng lực của người học về hệ thống kiến thức nền tảng và 

chuyên sâu trong lĩnh vực chính trị và chính sách công; đánh giá khả năng cập nhật và ứng 

dụng những vấn đề lý luận vào thực tiễn chính sách của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội 

của đất nước trong giai đoạn hiện nay. 

- Đề thi phù hợp với chương trình đào tạo có đối tượng tuyển sinh tốt nghiệp đại học 

từ ngành đúng/ ngành phù hợp và gần ngành với chuyên ngành tuyển sinh. 

2. Tiêu chí cụ thể 

- Đánh giá kiến thức của thí sinh về các nội dung kiến thức lý luận và thực tiễn chính 

sách trong lĩnh vực kinh tế - xã hội cùng các quy định cơ bản về hệ thống chính trị và nhà 

nước Việt Nam. 

- Đánh giá tư duy liên ngành, liên lĩnh vực trong việc tiếp cận các vấn đề lý luận và thực tiễn.  

- Đánh giá động cơ học tập và nghiên cứu của thí sinh đối với nội dung kiến thức 

chuyên ngành trong lĩnh vực chính trị, nhà nước và chính sách công; kỹ năng vận dụng kiến 

thức vào thực tiễn. 

- Đánh giá tư duy logic phù hợp trong việc sử dụng lập luận bằng ngôn ngữ, kỹ năng 

trình bày diễn đạt vấn đề. 

 

 



III. Nội dung kiến thức  

Module của 

đề thi 
Phạm vi và nội dung kiến thức của câu hỏi Điểm 

Module 1 

 

- Đối tượng nghiên cứu của Chính trị học. 

- Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm của Chính trị học.  

- Phương pháp nghiên cứu của Chính trị học.  

 

Module 2 

- Cấu trúc của hệ thống chính trị. 

- Vấn đề đổi mới hệ thống chính trị ở  Việt Nam. 

- Cấu trúc của hệ  thống chính trị Việt Nam  

- Một số đặc điểm của hệ thống chính trị Việt Nam 

- Thực trạng và định hướng đổi mới hệ  thống chính trị ở 

Việt Nam 

 

Module 3 

- Quyền lực, quyền lực xã hội và quyền lực chính trị. 

- Quyền lực chính trị ở Việt Nam.  

- Điều kiện đảm bảo thực hiện quyền lực chính trị của nhân 

dân lao động trong quá trình xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở 

nước ta hiện nay 

- Mối quan hệ giữa chính trị và kinh tế trong đời sống xã hội,  

- Chính trị với kinh tế trong chủ nghĩa xã hội và công cuộc 

đổi mới ở Việt Nam 

 

Module 4 

- Kết cấu, tính chất, bản chất và vai trò của văn hóa chính trị. 

- Những nhân tố ảnh hưởng đến văn hóa chính trị Việt Nam 

- Những nội dung cơ bản của việc xây dựng văn hóa chính trị 

ở Việt Nam hiện nay 

 

 Module 5 

 

- Khái niệm xu hướng chính trị và đối tượng nghiên cứu các 

xu hướng chính trị 

- Các xu hướng phát triển mới của thời đại và tác động của 

chúng đối với các xu hướng chính trị đương đại 

- Các xu hướng chính trị đương đại 

- Mối quan hệ giữa các xu hướng chính trị đương đại 

 

Module 6 

- Tổng quan về chính sách công: Khái niệm, đặc điểm, vai 

trò, phân loại, hoạt động giám sát, phản biện chính sách công 

- Cấu trúc nội dung chính sách công và liên hệ thực tiễn nội 

dung trong quy trình hoạch định chính sách công 

- Công cụ chính sách công 

 

Module 7 

- Hoạch định chính sách công: Khái niệm, ý nghĩa, quy trình, 

nguyên tắc hoạch định chính sách công 

- Liên hệ thực tiễn nguyên tắc hoạch định chính sách công 

 

Module 8 
- Thực thi chính sách công: Khái niệm, quy trình, yêu cầu và 

các yếu tố ảnh hưởng đến thực thi chính sách công 
 



- Hình thức và phương pháp thực thi chính sách công 

- Liên hệ thực tiễn quy trình hoạch định chính sách công 

chính sách công 

Module 9 

- Đánh giá chính sách công: Khái niệm, vai trò và ý nghĩa 

- Yêu cầu đối với đánh giá chính sách công 

- Các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến đánh giá chính sách công 

- Nội dung đánh giá chính sách công 

- Liên hệ thực tiễn nội dung đánh giá chính sách công 

 

Module 10 

- Phân tích chính sách công: Khái niệm, sự cần thiết. 

- Chủ thể phân tích chính sách công; các yêu cầu trong phân 

tích chính sách công; 

- Các yếu tố ảnh hưởng đến phân tích CSC 

- Quy trình và phương pháp phân tích chính sách công  

 

 

IV. Tài liệu tham khảo  

1. Lưu Văn An (2011), Giáo trình chính trị học so sánh, NXB. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

2. Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Khoa Chính trị học (2014), Giáo trình nội bộ, 

Quyền lực chính trị và cầm quyền, Hà Nội. 

3. Học viện chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Chính trị học (2012), 

Chính trị học - những vấn đề lý luận và thực tiễn, NXB Chính trị quốc gia - sự thật, 

Hà Nội. 

4. Học viện chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Chính trị học (2012), 

Chính trị học - những vấn đề lý luận và thực tiễn, NXB Chính trị quốc gia - sự thật, 

Hà Nội. 

5. Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Khoa học chính trị (2017), Giáo trình 

Chính trị học (Cao cấp Lý luận chính trị), NXB Lý luận chính trị, Hà Nội. 

6. Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Khoa học chính trị (2017), Giáo trình 

Chính trị học (Cao cấp Lý luận chính trị), NXB Lý luận chính trị, Hà Nội. 

7. GS.TS. Dương Xuân Ngọc, Lưu Văn An (2008), Giáo trình quan hệ chính trị quốc tế. 

NXB. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

8. Trần Đình Thảo (CB) (2011), Giáo trình Chính trị học, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

9. Học viện Hành chính (2008), giáo trình Hoạch định và phân tích chính sách công, 

Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội,  

10.  PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải, (2014), Chính sách công những vấn đề cơ bản, NXB 

Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 

11.  PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải, Ths. Lê Văn Hòa (2011), Đại cương về chính sách công, 

NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 

12.  PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải, Ths. Lê Văn Hòa (2011), Đại cương về phân tích chính 

sách công, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

 

 



PHỤ LỤC 03B 

(Ban hành kèm theo Thông báo số          /TB-ĐHNV ngày         /   /2021 

của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội) 

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ  

ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG CHUYÊN NGÀNH CHÍNH SÁCH CÔNG 

Môn thi: Chuyên ngành ((Tích hợp kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành) 

I. Mục đích và yêu cầu 

1. Mục đích 

Đề cương hệ thống, củng cố khối kiến thức lý luận cơ bản, nâng cao về kiến thức lý 

luận hệ thống chính trị, nhà nước và chính sách công; tổng hợp hệ thống khái niệm, nội dung 

vấn đề nghiên cứu, định hướng phát triển tư duy vận dụng kiến thức chính trị và chính sách 

công vào thực tiễn; tạo cơ sở cho người học hiểu, vận dụng, phân tích được kiến thức và dần 

hình thành tư duy sáng tạo khi giải quyết vấn đề pháp lý có liên quan.  

2. Yêu cầu 

Trên cơ sở nghiên cứu hệ thống kiến thức trong đề cương, người học phải:  

+ Hiểu và phân tích được bản chất những kiến thức chung về chính trị và chính sách 

công; trong đó những kiến thức về khái niệm, đặc điểm, vai trò, chủ thể của chính trị và 

chính sách công.   

+ Hiểu và phân tích được kiến thức về hoạch định chính sách công, về khái niệm, chủ 

thể, vai trò hoạch định chính sách công; về nguyên tắc, căn cứ và các yêu cầu của hoạch định 

chính sách công; về quy trình hoạch định chính sách công. Liên hệ thực tiễn ở Việt Nam 

+ Hiểu và đánh giá được kiến thức về thực thi, đánh giá và phân tích chính sách công, 

về khái niệm, chủ thể, vai trò thực thi chính sách công; Yêu cầu và các yếu tố ảnh hưởng đến 

thực thi chính sách công; về đánh giá chính sách công; về quy trình thực thi và đánh giá 

chính sách công. Liên hệ thực tiễn ở Việt Nam 

+ Hiểu và đánh giá được kiến thức về hệ thống chính trị: Khái niệm, phân loại, cấu 

trúc và vấn đề đổi mới hệ thống chính trị ở  Việt Nam. Quyền lực chính trị: Khái niệm, 

nguồn gốc, phương thức. Một số nội dung chính trị với kinh tế  

II. Nội dung đề cương ôn thi 

Nội dung 1. Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ và  phương pháp nghiên cứu của chính trị học 

Nội dung 2. Hệ thống chính trị: Khái niệm, phân loại, cấu trúc và vấn đề đổi mới hệ 

thống chính trị ở  Việt Nam 

Nội dung 3. Quyền lực chính trị: Khái niệm, nguồn gốc, phương thức 

Nội dung 4. Một số nội dung chính trị với kinh tế  

Nội dung 5. Tổng quan về chính sách công: Khái niệm, đặc điểm, vai trò, phân loại, 

hoạt động giám sát, phản biện chính sách công; cấu trúc nội dung chính sách công và liên hệ 

thực tiễn nội dung trong quy trình hoạch định chính sách công; công cụ chính sách công 

Nội dung 6. Hoạch định chính sách công: Khái niệm, ý nghĩa, quy trình, nguyên tắc 

hoạch định chính sách công. Liên hệ thực tiễn nguyên tắc hoạch định chính sách công 

Nội dung 7. Thực thi chính sách công: Khái niệm, quy trình, các yếu tố ảnh hưởng đến 



thực thi chính sách công. Liên hệ thực tiễn quy trình hoạch định chính sách công chính sách 

công 

Nội dung 8. Đánh giá chính sách công: Khái niệm, vai trò và ý nghĩa, yêu cầu đối với 

đánh giá chính sách công. Các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến đánh giá chính sách công; nội 

dung đánh giá chính sách công. Liên hệ thực tiễn nội dung đánh giá chính sách công 

Nội dung 9. Phân tích chính sách công: Khái niệm, sự cần thiết. Chủ thể phân tích 

chính sách công; các yêu cầu trong phân tích chính sách công; các yếu tố ảnh hưởng đến 

phân tích chính sách công. Quy trình và phương pháp phân tích chính sách công  

 

III. Tài liệu tham khảo 

1. Lưu Văn An (2011), Giáo trình chính trị học so sánh, NXB. Chính trị quốc gia, Hà 

Nội. 

2. Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Khoa Chính trị học (2014), Giáo trình nội bộ, 

Quyền lực chính trị và cầm quyền, Hà Nội. 

3. Học viện chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Chính trị học (2012), 

Chính trị học - những vấn đề lý luận và thực tiễn, NXB Chính trị quốc gia - sự thật, Hà Nội. 

4. Học viện chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Chính trị học (2012), 

Chính trị học - những vấn đề lý luận và thực tiễn, NXB Chính trị quốc gia - sự thật, Hà Nội. 

5. Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Khoa học chính trị (2017), Giáo 

trình Chính trị học (Cao cấp Lý luận chính trị), NXB Lý luận chính trị, Hà Nội. 

6. Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Khoa học chính trị (2017), Giáo 

trình Chính trị học (Cao cấp Lý luận chính trị), NXB Lý luận chính trị, Hà Nội. 

7. GS.TS. Dương Xuân Ngọc, Lưu Văn An (2008), Giáo trình quan hệ chính trị quốc 

tế. NXB. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

8. Trần Đình Thảo (CB) (2011), Giáo trình Chính trị học, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

9. Học viện Hành chính (2008), giáo trình Hoạch định và phân tích chính sách công, 

Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội,  

10. PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải, (2014), Chính sách công những vấn đề cơ bản, NXB 

Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

11. PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải, Ths. Lê Văn Hòa (2011), Đại cương về chính sách 

công, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 

12.  PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải, Ths. Lê Văn Hòa (2011), Đại cương về phân tích 

chính sách công, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 04 

(Ban hành kèm theo Thông báo số          /TB-ĐHNV ngày         /         /2021  

         của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội) 

DẠNG THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ  

THẠC SĨ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG  

Môn thi: Tiếng Anh 

 (Dùng cho tuyển sinh đào tạo thạc sĩ định hướng ứng dụng chuyên ngành: Chính sách công, 

Quản lý công, Lưu trữ học và Luật Hành chính và Hiến pháp.…) 

I. Thông tin chung 

1. Dạng thức đề thi: được sử dụng để triển khai tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ định 

hướng ứng dụng chuyên ngành: Chính sách công, Quản lý công, Lưu trữ học và Luật Hiến 

pháp và luật hành chính. 

2. Nội dung đề thi gồm: 50 câu trắc nghiệm và phần tự luận  

3. Hình thức thi: Trực tuyến (Trắc nghiệm khách quan kết hợp tự luận trên máy tính) 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu) 

4. Thời gian làm bài: 90 phút  

5. Thang điểm một trăm (100). 

II. Nội dung kiến thức 

Cấu trúc bài thi Phạm vi và nội dung kiến thức của câu hỏi Điểm 

 

Phần 1: Trắc nghiệm 

 

 

Ngữ pháp và từ vựng 

1. Ngữ pháp:  

Động từ 

- Động từ có quy tắc và bất quy tắc 

- Danh động từ và động từ nguyên thể 

- Bị động với thì hiện tại đơn và quá khứ đơn 

- Câu cầu khiến với have/ get 

 

 

Động từ khuyết thiếu 

Can, could, would, will, shall, should, may, might, 

have to, ought to, must, mustn’t, need, needn’t 

Thì của động từ 

 - Thì hiện tại đơn 

 - Thì hiện tại tiếp diễn 

 - Thì hiện tại hoàn thành 

 - Thì quá khứ đơn 

 - Thì quá khứ tiếp diễn 

 - Thì quá khứ hoàn thành 

 - Thì thương lai đơn 

 - Thì tương lai gần với going to 

 - Thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn chỉ tương lai 

 - So/nor 

 - Câu điều kiện loại 0, 1, 2 

 - Câu gián tiếp thể trần thuật, câu hỏi và mệnh lệnh 

với say, ask, tell 

 - Câu hỏi gián tiếp với know, wonder 

 



Danh từ 

 - Danh từ số ít và số nhiều 

 - Danh từ đếm được và không đếm được với some 

và any 

 - Danh từ trừu tượng 

 - Cụm danh từ 

- Sở hữu với: ’s & s’, a friend of theirs 

Đại từ 

 - Đại từ nhân xưng làm chủ ngữ, tân ngữ, sở hữu, 

phản thân 

 - It, there 

 - Đại từ chỉ định: this, that, these, those 

 - Đại từ bất định: some, any, something, one, etc. 

 - Đại từ quan hệ: who, which, that, whom, whose 

 - Mạo từ: a/ an/the 

Tính từ 

 - Màu sắc, kích cỡ, hình dáng, quốc tịch 

 - Số đếm và số thứ tự 

 - Tính từ sở hữu: my, your, his, her, etc. 

 - Tính từ chỉ định: this, that, these, those 

 - Tính từ chỉ lượng: some, any, many, much, a few, 

a lot of, all, other, every, etc. 

 - So sánh hơn và hơn nhất 

 - (not) as ... as, not ... enough to, too ... to 

Trạng từ 

- Trạng từ chỉ cách thức, tần suất, thời gian, mức 

độ, địa điểm, hướng 

- too, either 

- So sánh hơn và hơn nhất 

Giới từ 

- Địa điểm: to, on, inside, next to, at (home), etc. 

- Thời gian: at, on, in, during, etc. 

- Hướng: to, into, out of, from, etc. 

- Cách thức: by, with 

- Giới từ khác: like, as, due to, owing to, etc. 

- Cụm giới từ: at the beginning of, by means of, etc. 

- by car, for sale, at last, etc. 

- advice on, afraid of, laugh at, ask for.... 

Liên từ 

- and, but, or, either ... or 

when, while, until, before, after, as soon as 

- where 

- because, since, as, for 

- so that, (in order) to 

- so, so ... that, such ... that 

- if, unless 

- although, while, whereas 

2. Từ vựng: Liên quan đến các chủ đề sau 

- Bản thân 

- Nhà cửa 

- Cuộc sống hàng hàng 



- Vui chơi, giải trí, thời gian rỗi 

- Đi lại, du lịch 

- Mối quan hệ với những người xung quanh 

- Sức khỏe và cuộc sống thân thể 

- Giáo dục 

- Mua bán 

- Thực phẩm, đồ uống 

- Các dịch vụ 

- Các địa điểm, địa danh 

- Ngôn ngữ 

- Thời tiết 

Phần 2: Tự luận 

 

Viết thư 

Viết một bức thư ngắn khoảng 100 -120 từ cho một 

người bạn nước ngoài trả lời thông tin về một bộ 

phim yêu thích của bạn, một chương trình tivi, âm 

nhạc, món ăn, nhà hàng yêu thích... hoặc đưa ra lời 

khuyên...  

 

 

III. Tài liệu tham khảo  

1.  Edward R. Rosset (2004), 1500 structured tests (Level 3) for the first course of the 

schools of languages. Publishing: Editorial Standley 

(Tạm dịch: 1500 câu trắc nghiệm (Cấp độ 3) do Edward R. Rosset biên soạn năm 2004. Nxb 

Editorial Standley) 

2. Mai Lan Hương & Nguyễn Thị Thanh Tâm (2011), Ngữ Pháp tiếng Anh trắc 

nghiệm, Lý thuyết và bài tập. Nhà xuất bản Đà Nẵng. 

3. Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles (2010), Destination B1- Grammar & 

Vocabulary with Answer keys. Publishing: Macmillan 

4. Xuân Bá, Bài tập điền từ Tiếng Anh (tái bản, sửa chữa và bổ sung). Nxb Dân trí. 
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