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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Số: 212 /SNV-CCVC

Lào Cai, ngày 11 tháng 3 năm 2022

V/v thông báo chiêu sinh đào tạo trình
độ thạc sỹ tại Trường Đại học Kinh tế
Quốc dân, năm 2022

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh;
- Các huyện, thành ủy, thị ủy, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các cơ quan ngành dọc thuộc trung ương, các doanh nghiệp đóng
trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Đề án số 18-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh
về “Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp tỉnh Lào Cai, giai đoạn
2021 - 2025”;
Căn cứ Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 7/2/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về
chiến lựơc phát triển nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
Căn cứ Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 02/3/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về
triển khai thực hiện Thỏa thuận hợp tác trong đào tạo và phát triển kinh tế - xã hội giữa
UBND tỉnh Lào Cai và Trường Đại học Kinh tế quốc dân năm 2022;
Căn cứ Thông báo số 120/TB-ĐHKTQD ngày 25/01/2022 của Trường Đại học
Kinh tế quốc dân về việc tuyển sinh trình độ thạc sỹ năm 2022 (Khóa 31 - Chương
trình đào tạo thạc sỹ tiêu chuẩn); Thông báo số 119/TB-ĐHKTQD ngày 25/01/2022 về
việc tuyển sinh thạc sỹ Khóa 12 năm 2022 Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA, Sở Nội vụ thông báo chiêu sinh như sau:
1. Đối tượng tuyển sinh:
- Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức
chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; công chức, viên chức các cơ quan ngành
dọc trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- Người quản lý và người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
2. Các nội dung hướng dẫn tuyển sinh:
Các nội dung tuyển sinh không hướng dẫn tại Văn bản này thực hiện theo Thông
báo số 120/TB-ĐHKTQD ngày 25/01/2022 của Trường Đại học Kinh tế quốc dân về
việc tuyển sinh trình độ thạc sỹ năm 2022 (Khóa 31 - Chương trình đào tạo thạc sỹ tiêu
chuẩn) và Thông báo số 119/TB-ĐHKTQD ngày 25/01/2022 về việc tuyển sinh thạc sỹ
Khóa 12 năm 2022 Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp - Executive MBA.
(Thông báo tuyển sinh của Trường Đại học Kinh tế quốc dân và các biểu mẫu
gửi kèm theo văn bản này)
Thực hiện Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 02/3/2022 của UBND tỉnh Lào Cai,
năm 2022 Trường Đại học Kinh tế quốc dân phối hợp tổ chức lớp đào tạo riêng cho
tỉnh theo định hướng ứng dụng về 2 chuyên ngành: Quản lý kinh tế và chính sách;
Tài chính - Ngân hàng.
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Khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức giữ chức danh lãnh đạo quản lý và
người quản lý trong các doanh nghiệp của tỉnh đăng ký dự tuyển Chương trình Thạc sĩ
Điều hành cao cấp - Executive MBA.
3. Kinh phí đào tạo
Người học đóng học phí theo quy định của Trường Đại học Kinh tế quốc dân;
cơ quan, đơn vị hỗ trợ theo quy chế chi tiêu nội bộ.
4. Tổ chức thực hiện
4.1. Đăng ký dự tuyển
a) Hồ sơ đăng ký dự thi và dự xét tuyển của thí sinh được nộp theo 2 bước:
(1) Khai thông tin hồ sơ online; Cách thức nộp hồ sơ online và nộp lệ phí dự thi
xem hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông báo tuyển sinh của
Trường ĐH Kinh tế quốc dân;
(2) Nộp hồ sơ bản giấy. Danh mục các loại giấy tờ cần trong hồ sơ bản giấy
được quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông báo tuyển sinh của Trường ĐH
Kinh tế quốc dân;
b) Lệ phí xét tuyển và lệ phí thi tuyển:
+ Chương trình thạc sỹ tiêu chuẩn: 420.000đ
+ Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp - Executive MBA: 1.500.000đ
c) Thời hạn nộp hồ sơ online và nộp hồ sơ giấy:
+ Chương trình thạc sỹ tiêu chuẩn: từ ngày 15/03/2022 - 22/04/2022.
+ Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp - Executive MBA: 20/1/202220/5/2022.
4.2. Đăng ký học bổ sung kiến thức
-Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành gần hoặc ngành phù hợp với ngành đăng ký
dự tuyển trình độ thạc sĩ thì phải học bổ sung kiến thức (BSKT); Tên các học phần
BSKT và danh mục ngành phù hợp được quy định cụ thể tại Phụ lục 2 ban hành kèm
theo Thông báo 119/TB-ĐHKTQD ngày 25/1/2022 của Trường đại học Kinh tế quốc
dân; Thí sinh phải hoàn thành chương trình học BSKT trước khi dự tuyển. Thời lượng
học BSKT mỗi học phần là 02 tín chỉ;
- Lệ phí BSKT: 830.000đ/học phần;
- Thời gian đăng ký học BSKT
+ Chương trình thạc sỹ tiêu chuẩn: Đăng ký trước ngày 14/3/2022 ; thời gian
học và thi từ 20/03/2022 - 30/04/2022;
+ Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp - Executive MBA: Đăng ký trước
ngày 10/4/2022 ; thời gian học và thi từ 10/04/2022 - 22/05/2022;
- Cách thức đăng ký BSKT được quy định chi tiết tại Phụ lục 6 ban hành kèm
theo Thông báo 119/TB-ĐHKTQD; Lịch học, lịch thi cụ thể từng môn học BSKT sẽ
được gửi qua email cho thí sinh và công bố trên website.
4.3.Thời gian, địa điểm thi
- Địa điểm thi tuyển sinh: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
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- Các mốc thời gian tuyển sinh (dự kiến):
+ Chương trình thạc sỹ tiêu chuẩn:
Ngày thi
tuyển sinh

Thông báo SBD,
phòng thi

Công bố kết quả thi

Tổ chức nhập học

Khai giảng
và học tập

22/5/2022

27/4/2022 9/4/2022

01/6/2022 03/06/2022

21/6/2022 - 24/6/2022

13/8/2022

+ Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp - Executive MBA
Ngày thi tuyển sinh

Công bố kết quả thi

Tổ chức nhập học

Khai giảng và học tập

29/5/2022

10/6 - 15/6/2022

Tháng 7/2022

Tháng 8/2022

Sở Nội vụ trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, các doanh nghiệp
đóng trên địa bàn tỉnh triển khai Thông báo tuyển sinh của Trường Đại học Kinh tế
quốc dân đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; căn cứ vào quy
hoạch phát triển nguồn nhân lực của cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp đăng
ký nhu cầu đào tạo trình độ thạc sỹ năm 2022 đối với 02 chuyên ngành: Quản lý kinh
tế và chính sách; Tài chính - Ngân hàng theo Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày
02/3/2022 của UBND tỉnh.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi văn bản cử CBCCVC, người lao động đăng ký
dự tuyển kèm theo danh sách (theo mẫu) và hồ sơ giấy về Sở Nội vụ trước ngày
25/3/2022 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và gửi về Trường Đại học Kinh tế Quốc
dân.
Thông tin chi tiết xin liên hệ: đ.c Ngô Đức Lương, Phòng Công chức, viên
chức, Sở Nội vụ Lào cai); email: ndluong-snv@laocai.gov.vn ; sđt: 0915830620.
Thông tin chi tiết trong thông báo tuyển sinh, đề nghị truy cập website tại các
địa chỉ:
https://sdh.neu.edu.vn/tuyen-sinh-thac-si.html;
https://sdh.neu.edu.vn/bai-viet/thong-bao-tuyen-sinh-chuong-trinh-thac-si-dieuhanh-cao-cap-executive-mba-khoa-12-nam-2022__268.html
Văn bản này và các tài liệu đính kèm được đăng tải trên cổng thông tin điện tử
của Sở Nội vụ tại địa chỉ: https://snv.laocai.gov.vn, mục Đào tạo, bồi dưỡng.
Nơi nhận:
-

UBND tỉnh (B/c);
Trường ĐH Kinh tế QD;
Như kính gửi;
Lưu: VT, CCVC.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Sở Nội vụ
Tỉnh Lào Cai

Giàng Thị Bằng
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DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DỰ THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SỸ, NĂM 2020
(Mẫu danh sách kèm theo Văn bản số /SNV-CCVC ngày /3/2022 của Sở Nội vụ Lào Cai)
Năm sinh
STT

Họ và tên

Dân tộc
Nam

Nữ

Chức vụ,
đơn vị
công tác

Tốt nghiệp đại
học trường nào?

Ngày,
tháng,
năm tốt
nghiệp
đại học

Chuyên
ngành tốt
nghiệp đại
học

Chuyên
ngành
đăng ký
dự tuyển
đào tạo
thạc sỹ

Chương trình đăng ký
đào tạo
Thạc sỹ
tiêu
chuẩn

Chương trình
T hạc sĩ Điều
hành cao cấp
- Executive
MBA

Email

Số điện
thoại
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