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THÔNG BÁO
Về việc xét tuyển học viên tham gia Mục tiêu 2 - Chương trình Đào tạo phát
triển nguồn nhân lực tỉnh Đồng Nai năm 2018
(Thuộc Chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn
2016-2020)
–––––––––––––
Căn cứ Văn bản số 13587/UBND-KGVX ngày 28/12/2017 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận triển khai kế hoạch thực hiện Mục tiêu 2 –
Chương trình Đào tạo phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 20162020;
Căn cứ Kế hoạch số 1793/KH-SKHCN ngày 20/12/2017 của Sở Khoa học và
Công nghệ tỉnh Đồng Nai về việc Triển khai thực hiện Mục tiêu 2 – Chương trình
đào tạo phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020;
Nhằm mục đích đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có chất lượng
cao đáp ứng sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai, Sở Khoa học và Công
nghệ thông báo về việc xét tuyển học viên cho năm 2018 như sau:
I. Đối tượng xét tuyển:
Cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, các đơn vị sự nghiệp
công lập của tỉnh và các cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ; nhân lực quản
lý khoa học và công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ trong tỉnh có nhu cầu
đào tạo sau đại học trong lĩnh vực đào tạo nhân lực khoa học công nghệ trình độ
cao, chất lượng cao phù hợp với vị trí công việc để đáp ứng, nâng cao chất lượng
và hiệu quả công tác. Có ngành học thuộc các chuyên ngành mà tỉnh đang có nhu
cầu.
II. Các ngành đào tạo:

- Khoa học tự nhiên: Toán, Hóa, Lý, Công nghệ sinh học, Công nghệ thông
tin, Sinh lý thực vật, Xác xuất thống kê, Môi trường, Sinh thái học…
- Khoa học kỹ thuật: Kỹ thuật điện, điện tử, truyền thông, cơ khí, ô tô, kiến
trúc, xây dựng, tự động hóa, chế biến lương thực, thực phẩm và công nghệ vật liệu
mới.
- Khoa học giáo dục: Giáo dục học, tâm lý học sư phạm, lý luận dạy học,
phương pháp giảng dạy bộ môn, giáo dục mầm non.
- Khoa học Nông nghiệp: Trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thú y, và thủy
sản.
- Khoa học Pháp lý: Pháp luật hình sự, dân sự, kinh tế, hành chính – nhà
nước, tội phạm học và điều tra tội phạm.
III. Các loại hình đào tạo:
Gồm 2 loại hình đào tạo:
a) Loại hình đào tạo toàn phần ở nước ngoài:
Học tại các trường đại học ở nước ngoài có chất lượng được được Bộ Giáo
dục và Đào tạo Việt Nam công nhận.
b) Loại hình đào tạo trong nước:
Đối với loại hình đào tạo trong nước: được đào tạo tại các trường đại học,
học viện có uy tín, chất lượng, đào tạo tốt đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy chế
tuyển sinh Sau đại học của Bộ giáo dục và Đào tạo.
IV. Điều kiện và tiêu chuẩn xét tuyển:
Những người thuộc đối tượng xét tuyển nêu ở mục I được tham gia Chương
trình phải thỏa mãn các điều kiện và tiêu chuẩn sau:
1. Có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có thành tích tốt trong công tác, có
lòng yêu nước và tinh thần dân tộc; có khả năng trong công tác nghiên cứu khoa
học, quản lý khoa học, quản lý sản xuất; có khả năng chỉ huy, điều hành, có triển
vọng trở thành cán bộ chủ chốt, chuyên gia giỏi trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa
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học và quản lý. Phải có văn bản nhận xét của cơ quan đang công tác về phẩm chất
đạo đức và năng lực công tác.
2. Có cam kết sau khi hoàn thành chương trình đào tạo sẽ trở về công tác, làm
việc tại đơn vị cử đi học và theo sự phân công của tỉnh.
3. Phải có đủ hồ sơ tham gia dự tuyển.
4. Về độ tuổi tham gia Mục tiêu 2: Đối với thạc sĩ, phải còn đủ 10 năm công
tác kể từ ngày tốt nghiệp và tiến sĩ phải còn đủ 15 năm công tác kể từ ngày tốt
nghiệp (riêng đối với nữ là 10 năm công tác).
5. Về trình độ:
Đối với loại hình đào tạo trong nước: được đào tạo tại các trường đại học, học
viện có uy tín, chất lượng, đào tạo tốt đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy chế tuyển
sinh Sau đại học của Bộ giáo dục và Đào tạo.
Đối với loại hình toàn phần ở nước ngoài người dự tuyển phải đáp ứng được
các tiêu chuẩn sau:
- Yêu cầu đạt trình độ TOEFL®:iBT: ≥ 80 điểm (Không kỹ năng nào dưới 29)
hoặc IELTS: ≥ 6.5 (Không có kỹ năng nào dưới 6.0) và đáp ứng các yêu cầu của
quốc gia, trường đăng ký đến học.
- Trường hợp học bằng tiếng Hoa: Trình độ HSK (Hán ngữ quốc tế) ≥ cấp 6.
- Trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau Đại học trong nước, hoặc điểm GRE ≥
1000 với 3.5 Writing (đối với những ngành khoa học kỹ thuật). Trường hợp được
nước ngoài cấp học bổng tối thiểu 50% kinh phí học tập thì không cần điều kiện
trúng tuyển kỳ thi cao học trong nước.
- Học tại các trường đại học ở nước ngoài có chất lượng được được Bộ Giáo
dục và Đào tạo Việt Nam công nhận.
V. Quy trình sơ tuyển và xét tuyển
1. Những người có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn quy định tại mục IV đều
được tham dự sơ tuyển. Hồ sơ tham dự sơ tuyển phải gửi về Sở Khoa học và Công
nghệ đúng thời gian quy định.
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2. Sở Khoa học và Công nghệ sau khi nhận hồ sơ dự tuyển sẽ thực hiện việc xét
tuyển dựa trên các điều kiện và tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 của Quy định này;
kết quả của vòng sơ tuyển sẽ được thông báo công khai trên các phương tiện thông
tin đại chúng và gửi thông báo đến những người trúng tuyển.
5. Căn cứ kết quả thi tuyển sau đại học, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ thực
hiện việc tuyển chọn theo đúng nguyên tắc xét tuyển, trình Ủy ban nhân dân tỉnh
xem xét quyết định danh sách ứng viên được chính thức tham gia chương trình.
VI. Quyền lợi và nghĩa vụ của người trúng tuyển:
1. Quyền lợi:
Những người được đưa đi đào tạo trong Mục tiêu 2 sẽ được đảm bảo cho việc
học tập theo các chế độ được nhận toàn bộ kinh phí đảm bảo cho việc học tập. Sau
khi hoàn thành chương trình đào tạo và nghiên cứu.
2. Nghĩa vụ:
a) Những người không hoàn thành việc học tập, nghiên cứu phải hoàn trả toàn
bộ số kinh phí đã nhận, trường hợp do nguyên nhân khách quan sẽ xem xét tỷ lệ
hoàn trả tuỳ theo mức độ.
b) Tất cả những người được trúng tuyển đưa đi đào tạo trong nước hay ngoài
nước đều phải được cơ quan đang làm việc đứng ra bảo lãnh. Người đi học và cơ
quan phải ký thoả thuận cam kết mang tính pháp lý với các điều khoản cụ thể có
liên quan đến việc nhận kinh phí học tập.
c) Những người được cấp kinh phí sau khi đã được hỗ trợ theo khoản 1 Điều
này, khi hoàn tất chương trình đào tạo phải trở về và phục vụ theo phân công của
tỉnh Đồng Nai. Nếu không trở về để phục vụ theo phân công của đơn vị đang công
tác hoặc của tỉnh, sẽ phải hoàn trả các chi phí đã được đào tạo từ Mục tiêu 2.
d) Các khoản kinh phí học viên nhận sau khi đã được hỗ trợ theo khoản 1
Điều này, học viên được đào tạo theo Mục tiêu 2 sau khi hoàn thành việc học tập,
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nghiên cứu trở về địa phương phục vụ được hoàn trả dần tiền vay với thời hạn 15
năm đối với bậc Tiến sĩ và 10 năm đối với bậc Thạc sĩ.
VII. Hồ sơ tham gia dự tuyển:
Hồ sơ tham gia dự tuyển gồm:
1. Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định của Mục tiêu 2(Mẫu A1).
2. 02 ảnh 4x6, 02 ảnh 3x4.
3. Bản sao hợp lệ hộ khẩu thường trú, chứng minh nhân dân.
4. Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học (đối với người
dự thi đào tạo thạc sĩ); bằng thạc sĩ và bảng điểm thạc sĩ (đối với người dự thi đào
tạo tiến sĩ).
5. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu quy định của Mục tiêu 2) có xác nhận của Thủ
trưởng cơ quan quản lý cán bộ hoặc xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư
trú đối với sinh viên mới tốt nghiệp (Mẫu A2).
6. Bản cam kết theo mẫu quy định của Mục tiêu 2 (Mẫu A3).
7. Giấy giới thiệu đi dự thi của Thủ trưởng cơ quan quản lý (Mẫu A4).
8. Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để học tập của một bệnh viện đa khoa.
9. Bản sao các quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động
dài hạn chờ tuyển dụng để chứng nhận thời gian thâm niên công tác.
10. Bản sao hợp lệ chứng chỉ ngoại ngữ.
11. Bản sao các giấy tờ khác:
- Giấy xác nhận sinh hoạt Đoàn hoặc Đảng (nếu có).
- Giấy báo trúng tuyển sau Đại học (nếu có).
- Bản sao có công chứng giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có).
12. Trường hợp ứng viên dự tuyển nghiên cứu sinh cần bổ sung:
- Bản sao chụp các bài báo khoa học đã công bố.
- Đề cương nghiên cứu của thí sinh nghiên cứu sinh (Mẫu A5).
- Giấy giới thiệu của nhà khoa học (Mẫu A6).
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13. Biên lai nhận hồ sơ dự tuyển (Mẫu A7) các ứng viên chuẩn bị 3 tờ có điền
đầy đủ phần I, phần II do bộ phận tiếp nhận ghi.
Mọi giấy tờ, bản sao văn bằng, chứng chỉ trình bày trên giấy khổ A4. Mỗi cá
nhân chuẩn bị 01 bộ hồ sơ như trên. Các giấy tờ đựng trong 01 túi đựng hồ sơ,
ngoài bìa ghi danh mục các loại giấy tờ có trong túi. Những hồ sơ không đủ các
giấy tờ nêu trên là hồ sơ không hợp lệ.
Hồ sơ dự tuyển phát hành trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Đồng Nai và
của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai tại: www.dongnai.gov.vn và
www.dost-dongnai.gov.vn tại mục “Đào tạo sau Đại học”. Sở Khoa học và Công
nghệ sẽ tiếp nhận hồ sơ vào 02 ngày thứ năm và thứ sáu trong tuần, tại địa chỉ:
Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai
1597 Phạm Văn Thuận, Thống Nhất, Biên Hoà, Đồng Nai.
Lưu ý: Hồ sơ đã nộp không hoàn trả lại.
Trong năm 2018 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức xét
duyệt 2 đợt như sau:
- Đợt 1: Từ ngày 15/3/2018 đến ngày 15/5/2018.
- Đợt 2: Từ ngày 15/8/2018 đến ngày 15/10/2018.
Mọi thông tin chi tiết về chương trình liên hệ ông Trương Hữu Phúc, số điện
thoại: 0251.3822268/8154 hoặc 01285947879.
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
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