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Sở Nội vụ nhận được Thông báo tuyển sinh số 1095/TB-ĐHNV ngày 17 
tháng 9 năm 2014 của Trường Đại học Nội vụ về chưcmg trình đào tạo thạc sĩ 
Quản trị Nhân lực và Luật trong dịch vụ công liên kết với Trường Đại học 
Lumière Lyon 2 (Cộng hòa Pháp).

Sở Nội vụ thông báo các co quan,đon vị thuộc Thành phố có nhu cầu 
thực hiện đăng ký theo hướng dẫn của Trường Đại học Nội vụ tại số 1095/TB- 
ĐHNV ngày 17 tháng 9 năm 2014 (đính kèm Thông báo).

Chi tiết liên hệ Viện Nghiên cứu và Phát triển thuộc Trường Đại học Nội 
vụ, điện thoại số: 04.37.58.50.67, máy lẻ 222 hoặc trên trang web: 
vvvvvv.inrad.vn./. Y,i^v _

N oi nhận:
■ Như trôn;
- Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Lưu: VT, p.ccvc, T. ự/
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Sốv/035/TB-ĐHNV Hà Nội, n gày/ị thảng ỹ  năm 2014

THÔNG BÁO TUYỂN SINH
Chương trình đào tạo thạc sĩ Quản trị Nhân lực và Luật trong dịch vụ công 

liên kết vói Trường Đại học Lumière Lyon 2 (Cộng hòa Pháp)

Trường Đại học Lum ière Lyon 2 là một ừong những trường Đại học hàng đầu 
của Cộng hòa Pháp, thuộc top 500 của thế giới. Hiện nay, trường đang có 29 ngành đào 
tạo cử nhân và 170 chương trình đào tạo sau đại học với hon 30000 sinh viên theo học. 
Chương trình đào tạo thạc sĩ Quản trị nhân lực và Luật trong dịch vụ công của Trường 
Đại học Lyon 2 được thực hiện ừên 20 năm tại Pháp, cưng cấp hon 700 nhân lực chất 
lượng cao cho nền hành chính công của Pháp và nhiều nước khác trên thế giới. Chương 
trình đã được kiểm định tại Pháp và châu Âu, đạt loại A.

Được sự đồng ý của Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Quyết đinh số 

1945/QĐ-BGDĐT ngày 30/5/2014 về việc cho phép Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và 

Trường Đại học Lumière Lyon 2 (Pháp) thực hiện chương trình hên kết đào tạo cấp 

bằng thạc sĩ Quản trị Nhân lực và Luật trong dịch vụ công, trường Đại học Nội vụ Hà 
Nội thông báo tuyển sinh như  sau:

1. M ục tiêu
Chưong trình đào tạo cung cấp cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý những kiến thức 

chuyên sâu về Quản lý Nhà nước, Quản trị nhân lực và Luật trong khu vực công theo /

tiêu chuân quôc tê cũng như những vân đê lý luận và thực tiên vê quản lý nhân lực và Ị;

hành chính công tại Việt Nam để có thể hiểu và vận dụng vào thực tế công việc lãnh \

đạo, quản lý của mình, đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm cũng như công tác cải cách 

và hiện đại hóa nền hành chính.

2. Nội dung đào tạo

Chương ừình cung cấp cho học viên hai khối kiến thức: 1) kiến thức chuyên sâu 

hiện đại của quốc tế và 2) khối kiến thức lý luận kết hợp với thực tiễn của Việt Nam.

Chương ừình đào tạo gồm 3 module với 11 môn học theo chuẩn Châu Âu và 6 

chuyên đề về lý luận và thực tiễn của Việt Nam. Cụ thể:

- Module 1: Kiến thức chuyên sâu về quản lý hành chính và công chức, viên chức;

- Module 2: Pháp luật chuyên sâu trong lĩnh vực công;

- Module 3: Quản lý nhân lực trong khu vực hành chính công;

Các chuyên đề về Quản lý hành chinh, Quản trị nhân lực hành chính và Luật hành chính 

công của Việt Nam.

-Báo cáo công việc thực te và luận vãn tốt nghiệp



Kêt thúc kho á học, học viên có cơ hội bảo vệ luận văn, học tập kinh nghiệm thực tê và 
nhận bàng tại Pháp.

3. Đối tượng tuyển sinh
- Đối tượng: Công chức, viên chức công tác trong Bộ Nội vụ, sở Nội vụ, phòng Nội vụ; 

công tác trong lĩnh vực tổ chức và quản lý nhân lực tại các cơ quan ban ngành, và các tổ chức 

chính trị - xã hội từ trung ương đến địa phương; có ít nhất 2 năm kinh nghiệm công tác.
- Điều kiện về chuyên môn: Đã tốt nghiệp đại học loại khá các nhóm ngành kinh tế, 

quản trị, quản lý, xã hội học, tâm lý học và khoa học chính trị, luật...
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh ừình độ B2 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương 

đương. Các ứng viên chưa đạt yêu cầu ngoại ngữ sẽ đưọ-c tổ chức học tiếng Anh và thi lấy 

chứng chỉ.

4. Hình thức tuyển chọn và số lượng học viên
- Xét tuyển ừên hồ sơ và kiểm ừa/phông vấn (kế hoạch phỏng vấn, kiểm tra sẽ thông 

báo cụ thể sau)

- Số lượng tuyển sinh 45 học viên/khóa
- Lệ phí tuyển sinh: 1 triệu đồng/ứng viên
- Hồ sơ dự tuyển mỗi úng viên nộp 03 bộ hồ sơ dự tuyển
ứng viên nhận mẫu hồ sơ và xem thêm tại địa chỉ trang web: www.inrad.vn

5. Văn bằng
Sau khi đạt kết quả 3 bài thi của 3 module và bảo vệ thành công luận văn, học viên sẽ 

được nhận bằng thạc sĩ Quản trị Nhân lực và Luật trong dịch vụ công do Trường Đại học 
Lumière Lyon 2 cấp.

6. Giảng dạy
- Chương trinh được giảng dạy bởi các Giáo sư, Phó Giáo sư và các chuyên gia cao cấp của 

Pháp và Việt Nam đã tùng học tập và giảng dạy tại Pháp, có nhiều kinh nghiệm thực te. Các chuyên 
đề về lý luận và thực tiễn của Việt Nam sẽ do các giảng viên, chuyên gia cao cấp, các nhà quản lý có 

uy tín Việt Nam đảm nhận. Hướng dẫn thực tập bởi giảng viên Việt Nam và Pháp.
- Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh, có ữợ giảng Việt Nam.

- Địa điểm học: Viện Nghiên cứu và Phát triển -  Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

- Thòi gian đào tạo: 18 tháng, học vào cuối tuần.

7. Học phí
Học phí chương trình là 190 triệu đồng/khóa học (bao gồm kinh phí đào tạo 3 Module, 

hướng dẫn luận văn, thực tập và tài liệu học tập), đóng làm 2 lần.

Lần 1: Đóng 100 triệu sau khi trúng tuvển.

Lần 2: Đóng 90 triệu sau khi hoàn thành khóa đào tạo tăng cường ngoại ngữ, bồi dưỡng 

kiến thức.

8. Thòi gian
- Nhận hồ sơ: Từ tháng 9/2014 đến 30/10/2014.

http://www.inrad.vn


- Thời gian xét tuyển: Hai ngày 8 - 9/11/2014
- Khai giảng vào tháng 12 năm 2014

9. Địa chỉ liên hệ và nhận hồ sơ
V Ệ N  NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN -  TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI v ụ  HÀ NỘI 
Địa chỉ: D5B, Khu biệt thực Vườn Đào- 679 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội 

Điện thoại 04.37.58.50.67, máy lẻ 222; Fax 04.37.58.50.66. web: www.inrad.vn 

Điều phối viên chưcmg trình: ThS. Vi Tiến Cường.

Số hotline: 096.61.69.789. Email: daotaothacsi@.inrad.vn

Nơi nhận: KT.HIỆU TRƯỞNG
-Nhưừên;
- Bộ GD & ĐT ( để báo cáo);
- Bộ Nội vụ ( để báo cáo);
- Vàn phòng 165;
- Các Vụ TCCB các Bộ, Ngành;
- Các sở Nội vụ, phòng Nội vụ
- Các đon vị thuộc và trực thuộc trường;
- Lưu: VT, VNCPT.
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