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Sé: O3 /QD-DHQT ThànhphO' H C/il Minh, ngàyO tháng 4 nàm 2021 

QUYET DIJ4H 
Ban hành Quy djnh tuyên sinh trInh thic si và tiên si 

ti tru'ô'ng I3ii h9c Quôc tê - Di h9c Quc gia Thành ph Ho ChI Minh 

HIU TRIX1NG TRI11NG OAI HQC QUOC TE 

Can ci Quylt djnh s 260/QD-TTg ngày 05 tháng 12 nãm 2003 cza T/th tzthng C'hlnh 
phi ye vic thành 1p  Trzthng Dgi hQc Quôc tê thuc Dgi hQc Quoc gia Thành phô ho 
Ghl Mm/i; 

can ci Quye't djnh s 867/QD-DHQG ngày 17 tháng 8 näm 201. cia Giám d6c Dqi 
hQc QuOc gia ThànhphO H ChI Minh ye vic ban hành Quy ché ye tO chic và hogt dngcza 
trw&ng Dgi hQc thành viên và Khoa trc thu5c Dgi hQc QuOc gia Thành phO Ho ChI Minh, 

Ján ciQuyet djnh sO' 261/QD-DHQG-TCC]3 ngày 05 tháng 4 näm 2010 cia Giám dO'c 
DQi hQc QuOc gia Thành ph0 HO c/il Minh ye vic ban hành Quy djnh t/uc hin quyên tt 
chi, tc chju trách nhim dOi vO'i các Trwôig Dgi hQc thành viên, 

Can ci Quyet djnh sO' 113/QD-DHQG ngày 04 tháng 02 nám 2021 cia Giám dO'c Dqi 
hQc Quôc gia Thành phô Ho Chi Minh ye vic ban hành Quy chê tuyên sinh trInh d5 thqc si 
va tien si; 

Theo d nghj cia TrzthngphOng Dào tgo Sau Dgi hQc. 

QUYT DINH: 

fllêu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy djnh tuyn sinh trInh d thc si và tin 
si ti tm&ng Dai  hQc Quoc tê - Dai  h9c Quoc gia Thành phô HO ChI Minh. 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1irc kê tir ngày k. 

Diu 3. Trithng phOng Dào tto Sau dti h9c, Truâng các phOng chirc näng, TnrOng các 
dan vj vã cá than CO lien quan thuc tru&ng Dai  h9c Quoc tê chju trách nhirn thi hành Quyêt 
djnh nay.!. > 

Noi nhmn:1 f- 
-NhuDiu3; 
-Li.ru: VT, DTSDH. 



DAIHQCQUOCGIA 
THANH PHO HO CHf MiN}J 

TRIf€%NG DiI HOC QUOC TE 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VI.T NAM 
JJc 1p — Tiy do — Hinh phüc 

QUY DJNH 
Tuyñ sinh trInh d thic si và tin si 

ti trtrô'ng Thu hQc Quc tê - Di h9c Quc gia Thành phô Ho ChI Minh 
(Kern theo Quyêt djnh so........./QD-DHQTngay ... tháng...narn 2021 

cüa Hiu trwó'ng Trzthng Dgi hQc Quôc tê) 

Churongl 
QUY DJNH CHUNG 

Diu 1. Phum vi diu chinh và di ttrQng áp dijng 

1. Van bàn nay quy djnh v tuyn sinh trinh dO thac si và tin si d& vi Trithng Dti 
h9c Quôc tê - Dai h9c Quôc gia Thành phô Ho ChIMinh (DHQG-HCM) bao gôm: quy 
djnh chung; tuyen sinh; thanh tra, kiêm tra, giãi quyêt khiêu a;  to cáo và xi'r l vi phm; 
to chrc thirc hin. 

2. Hiu trung Trung Dai  hçc Quc t ban hành D an tuyn sinh ci th cho trng 
näm. 

Chirong II 

TUYEN SINH 

Diu 2. Phirong thfrc tuyn sinh 

1. Trinh dO thtc Si: tuyn thing, xét tuyn, thi tuyn. 

2. TrInh do tin Si: xét tuyn. 

Diu 3. J3i tuçrng tuyn sinh 

1. Trmnh do thac Si: 

a) Tuyn thng: ngixOi t& nghip trinh dO dti h9c trong h thng Dti hçc quôc gia 
có ngãnh dung vOi ngành däng k tuyên thãng và có náng 1irc tiêng Anh diiçc quy dnh 
.tai Diêu 8 cüa Quy djnh nay, gôm: 

- Ngui tht nghip dai  h9c chinh quy chixong trInh k5 su vâi chiwng trInh dào tao 
• tfr 150 tin chi tth len; 

- Ngui tót nghip dai  hQc chinh quy loai giOi Co dim trung binh tIch ifly tir 8.0 tth 
len (theo thang diem 10); 

- Ngithi t& nghip dai  h9c chInh quy là thi khoa cUa ngành; 

- Ngi.r?ñ t& nghip dai  hçc  dat  giãi nht, nhi, ba các k5' thi Olympic sinh viên trong 
lilac V ngoài nijac. 

b) Xét tuyn: ngiRii tht nghip trmnh dO dai h9c ngành dung, ngãnh gn vâi ngành 
däng k3' xét tuyën. 



2 

- Ngui1 t& nghip 4i h9 các chumig trInh dt chu.n kim djnh hotc dánh giá theo 
cac b tiêu chuân khu virc và quôc tê nhi.r AUN-QA, AACSB, ACBSP, ABET, EUR-
ACE, FIBAA, CTI. 

- Ngix?ñ t& nghip di hQc chInhquy tr các c si dào tto dat  chun kim djnh hoc 
dánh giá theo các bO tiêu chuãn khu vrc và quôc tê nhii ALTN-QA, HCERBS Co diem 
trung blith tIch ffiy tIx 7.0 dim trâ len (theo thang dim 10); 

- Ngixôi t& nghip chir(mg trinh k5 six, cü nhân tài näng cüa Dai  hçc Qu6c gia; 

- Ngi±i tht nghip chirong trinh tiên tin theo D an cüa B Giáo dic và Dào tao a 
int so trix?Yng dai  hQc cüa Vit Nam, cO diem trung binh tich ffly tr 7.0 diem tth len (theo 
thang diem 10); 

- NgixOi t6t nghip dai  h9c chmnh quy ngành gn vOi ngành clang k3 xét tuyn loai 
giôi có diem trung bInh tich luy tr 8.0 diem tth len (theo thang diem 10); 

- Sinh viên các ngành dào tao  lien thông ifi trInh dO dai hçc len trInh dO thac sT cUa 

DHQG-HCM; 

• - NgiiOi nithc ngoài. 

c) Thi tuyn: ngithi t& nghip dai  hçc ngành dUng, ngành gn, ngành khác vâi 
ngành dir tuyên. 

2. TrInh dO tin sT: 

Nginii d? tuyn phái clap irng các diu kin sau: 

a) Ngi.thi tht nghip thac si hoc t& nghip dai  h9c chInh quy 1oi giOi có dim 
trung bInh tIch ffiy tir 8.0 tth len (theo thang diem 10); 

b) L tác già chInh hoc dng tác già cUa ti thiu 01 bài báo lien quan dn linh vre 
d%r djnh nghiên ciu däng trong các tap  chI khoa hçc hoc k yêu hOi  nghj,  hOi  tháo khoa 
hçc chuyên ngành CO phán bin hotc cO chi so ISSN/ISBN trong thai han  03 11am (36 
thang) tInh den ngày clang k dir tuyên; 

c) Co nàng lirc ting Anh duçc quy djnh tai  kho.n 2 Diu 8 cUa Quy djnlrnày; 

d) Các di&u kin khác di vâi phucmg thUc xét tuyn, thi tuyn hoc kt hçip gifta 
xét tuyên và thi tuyên.do thU tri.rang cci si dào tao  quy djnh. 

3 Thai gian tuyen thang va xet tuyen cac trtxang hop tal diem a va b khoan 1 cua Diêu nay 
tôi da là 24 tháng tIth tr rigày k van bang tot nghip den ngày np ho sa dir tuyên. 

Diu 4. CM tiêu tuyn sinh và thöi gian tuyên sinh 

1. Chi tiêu tuyn sinh 

a) Truang xác djnh chi tiêu tuyn sinh theo quy djnh hin hành, ghi rO trong D an 
tuyên sinh hang nàm và báo cáo DHQG-HCM. 

b) Chi tiêu tuyn sin.h cUa näm nào thI thic hin trong näm do, không chuyn sang 
nãm sau. 

2. Thai gian tuyn sinh 

a) Tuyi sirih dào to trinh dO thac si duc t chUc 2 lnInärn. 
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b) Tuyn sinh dào tao  trinh d tin Si thrc t chic mOt  hoc nhiu ln trong näm. 
Th?ñ gian to cht'rc tuyên sinh do Hiu tru&ng quyét djnh và báo cáo DHQG-HCM. 

c) Các quy djnh cüa TruOng v phrnmg thirc tuyn sinh, s ln tuyn sinh, thai dim 
tuyên sinh trong näm và dja diem to chirc tuyên sinh dixçc däng trên trang thông tin diên 
t1r (website) cüa Trix?mg. 

Oiu 5. Oja dim t chfrc thi tuyn sinh 

Cy sâ ni thãnh: 234 Pasteur, Phu?mg 6, Qun 3, Thành ph H ChI Minh. Các trtthng 
hçp dc bit khác do Hiu trirâng quyêt djnh và báo cáo DHQG-HCM. 

Diu 6. Các mon thi tuyn sinh 

1. Mon thi tuyn sinh trinh d thc si: ngoi ngi:t, c bàn, co sf1. Mon thicci bàn, cci 
s0 do Hiu trix&ng quyêt djnh. Hmnh thi'rc xét tuyên trmnh d thac Si: phông van 

2. HInh thirc xét tüyn trInh dO tin si: bâo v d cucng 

Diên 7. Mon thingoi ngfr 

Mon thi ngoai ngt tuyn sinh trinh dO Thac si là: ting Anh. 

Diu 8. Diu kiin min thi ting Anh 

1. Ngu?ñ dir tuyn cO chirng chi hoc chirng nhmn dixçic cong nhn ting Anh du vào 
trmnh dO thac si và tiên si theo khung nng lirc 6 bc dành cho Vit Nam. 

Chirng clii hotc chirng nhn có th?yi han  02 näm tInh tir ngày cp chirng chi dn ngày 
däng k dir tuyn, duçc cap bi mOt  co s chxçic BO Giáo diic và Dào tao  hoac DHQG-
HCM cOng phn. 

a) TrInh dO thac Si: 

- Chi.rng chi ngoai ngtr dAu vào thi thiu dt bc 3/6 theo khung nãng lrc ngoai ngU 
Vit Nám (tirclng diwng B 1 theo CEFR) theo Quy djnh chuân trinh dO ng9ai ngü tai 
DHQG-HCM. 

- Chimg chiIchirng nhn 'ngoing du vào datbc3/6  theo khung nàng lirc ngoi 
ngü Vit Nam (tirang throng B 1 theo CEFR) ciia các cr si dào tao  thrçic BO Giáo dic và 
Dào tao,  DHQG-HCM cOng nhn. 

b) TrInh do tiên 

Chrng chi ting Anh du vào thi thiu dat  bc 4/6 theo khung näng lirc ngoi ngü 
Vit Nam (ti.rong duong B2 theo CEFR). Ci the: 

STT, Ngôn ngfr Chü'ng chi 
Thang dim ti thiu 

B2 

1 

TiêngAnh 

TOEFLiBT 46 

2 JELTS 5.5 

TOEIC (L-R) và 

TOEIC (S-W) 

550 

220 
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4 Cambridge Assessment English 

B2 First/B2 Business 
Vantage/Linguaskill. 

Thang dim: 160 

2. Các tnr?mg hcip rnin thi ting Anh khác: 

a) NgiRi dij tuyn là Cong dan Via Nam duçic min dánh giá nang liic ting Anh 
khi có mt trong nhttng minh chrng sau: 

- Co b&ng t& nghip dai h9c, thac si, tin sT thrçic dào tao  toãn thii gian i rnrOc 
ngoài ma trong do ngôn ng giãng day là ngOn ngft cüa mon thi tiêng Anh, dixqc c quan 
cO thâm quyên Cong nhn van bang theo quy djnh hin hành; 

- Co bang t& nghip dai  hçc chixong trInh tiên tin theo D an cUa B Giáo diic và 

Dào tao ye dào tao  chung trinh tiên tiên mt so tnthng dai h9c tha Via Nam hoc 
chacmg trinh k57 su chat hrçing cao Via Pháp (PFIEV) thrçic üy ban bang cap k5 six (CTI, 
Pháp) cong nhri, Co dôi tác nuâc ngoài thng cap bang, có bang tot nghip the chucng 
trInh giãng day hoàn toàn bang tiêng Anh không qua phiên dch di.TçYC B Giáo d%ic Va 
Dào tao hoc DHQG-HCM cong nhn; 

• - Co b.ng t& nghip di h9c ngành ngôn ngü nixOc ngoài là ting Anh; 

•b) Nguài dir •tuyn là Cong dan nuâc ngoài, liru hQc sinh Hip ctjnh (làngiRii n'iróc 
ngoai duic tiêp nhân hoc tap tai Viêt Nam va thrcc Chrnh phu Viêt Nam cap hoc bong 
theo các diêu iràc quôc tê ma Via Nam là thành viên) nêu dang k theo h9c các chuang 
trInh dào tao  bang ngôn ng tiêng Via phãi  dat  trInh dO tiêng Via tôi thiêu tilt bac  4 tth 
len theo Khung nàng 1irc tiêng Via dung cho ngithi nixOc ngoài hoc dáp ung yêu câu ye 
tiêng Anh theo quy djnh tiêng Anh cilia c sâ dào tao.  Trung hp là ngtthi bàn ngft cilia 

ngOn ngtr thrçc silt dicing trong chucing trInh dào tao trinh dO thac si thI dugc min yêu câu 
ye tiêng Anh. 

Diu 9. Nganh dñng, ngành gn và ngành khác vói nganh dr thi 

1. Nganh dung: ngãnh t& nghip cilia ngu?i d%r tuyn duçic xác djnhlà ngành dung 
vài ngành d'ir tuyên dào tab  trInh dO thac Si, tiên si khi CO cüng ten trong Danh miic giáo 

dic, dào tao  cap iii hoc cap IV cilia h thong giáo diic quOc dan. 

2. Ngành gn: nganh t& nghip cilia nguii dr tuyn duçc xác djnh là nganh gn vài 
ngành dir tuyên dào tao  trInh dO thac si, tiên si khi ciling nhórn iigành trong Danh miic 
giáo ditc, dào tao cap ii hoc cap III cilia h thông giáo diic quoc dan. 

3. Nganh khác: ngành t& nghip cüa ngu?ñ d tuyn khOng phãi là ngành dirng hay 
ngành gân nhixng duc xác djnli trong Dê an mO ngành là dñ diêu kin dir tuyên. 

4. Hiu tnr1ng quy djnh chi ti& Danh miic nganh dung, ngành gn và ngành khác 
trong dê an tuyên sinh. Vic thay dôi Danh miic nay do Hiu tnxOng quyêt djnh theo dê 
nghj cilia HOi  dOng Khoa hc dào tao. 

Diêu 10. Hc bi sung kin thtc 

1. Ngu?ñ t6t nghip dai  h9c, thac si ngành gn, hotc ngành khác vOi ngàiih tuyn 

sinh trInh dO thtc sT, tin si phãi h9c b sung kin thuc ngành cilia chumig trInh dai  hQc 

triràc khi dij thi. Danh miic cii th các ngânh dugc min và phãi bce B sung kin thilxc 
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theo D an mi ngành (duçic cp nht theo cãc quy ch& quy djnh hin hành) va duçxc quy 
djnh trong D an Tuyn sinh hang nàm. 

2. Ngithi t& nghip chuong trInh thtc sT üng dng theo phucing thuic không yêu cu 
lun van phãi h9c bô sung kiên thirc ye phrning pháp nghien ciru khoa h9c và các h9c 
phân theo yêu câu cüa co si dao to truâc khi hçc chuong trInh tiên sT nghién cfru. 

3. Trên ci si d nghj cUa trithng don vj chuyên môn, Hiu trix0ng quyt djnh: 

a) Mon h9c b sung kin thirc, kMi li.rçmg hçc b6 sung kin thirc cüa ngành gn, 
ngành khác vó'i ngành tuyn sinh; 

b). T6 chirc vic h9c b sung, chuyn di kin thire và thai gian th chIrc hc b sung 
kiên thi'rc; 

c) Cong khai quy djnh v hçc b sung, chuyn di kin thirc trên website eüa 
Trixng. 

4. Thai gian cong nhn hiu 1irc cüa mon hQc b sung kinthiirc là 05 näm. 

Diu 11. Diu kin dir tuyn trInh d thic si 

T1iI sinh dir tuy&n trInh d thc sT phãi có các diu kin sau: 

1.Vvänbng 

a) Té,t nghip 4i h9c ngành dung vâi ngành dàngk dir thi dào to trInh d thc si 
theo quy djnh tui Khoãn 1 Diêu 9 cUa Quy djnh nay; 

b) T& nghip di bce ngành g.n, ngành khác vài ngành dàng k dr thi dào to trInh 
d thtc si theo quy djnh ti Khoàn 2 và 3 Diêu 9 và hçc bô sung kiên thirc theo quy djnh 
tti Diêu 10 cüa Quy djnh nay; 

c) Van bang dai  hc do cci s giáo diic nuóe ngoài cp phãi thrc hin thu t%ic cong 
nhn theo quy djnh hin hành; 

d) Càn ci.r vào diu kin cüa Tru&ng và yeu cu cüa ngành dào tto, Hiu tnring 
Tnring quy dnh c1i the ye diêu kin cüa thI sinh dir thi theo Khoãn 1 Diêu 3 và Diêu 8 
cüa Quy djnh nay ti Dê an tuyên sinh. 

2. L ljch bàn than rO rang, không trong thxi gian thi hành k) luat tfr m(rc cành cáo 
tth len và không trong th?yi gian thi hânh an hinh sir, duçic cc quan quãn l than sir nyi 
dang lam vic hoc chInh quyên dja phuong nGi Cu trü xác nhn. 

3. Co dü si'rc khoê d hc tip. Di vài con dé cüa nguYi hoat dng kháng chin bj 
nhim eht dc hoá hçc theo quy djnh tai  Diem e Khoãn 1, Diêu 13 cüa Quy djnh nay, 
Hiu tnxOng xem xét, quyt djnh eho dir thi tuyên sinh tuS'  tInh trng si.'rc khoê và yêu cu 
cüa ngành hoc. 

4. Np h sa dy dU, dung thai hn theo quy djnh cüa Tru&ng. 

Diu 12. Diéu kin dr tuyn dào to trinh d tin si 

1. ThI sinh dr tuyn dào tao  trinh d tin sT phãi dáp ung các diu kin duçe quy 
djnh tai  Khoãn 2 Diêu 3. 

Hiu tnx&ng quy djnh ehi tit cáe diu kin khác v van bng, ngành hoc, dim 
trung bInh tIch lily toàn khóa a trInh d dai  hçe hotc thac sT dê duc dir tuyen vào các 
ngãnh dào tao  trinh d tiên sT cüa Truang và nêu rO trong dê an tuyen sinh. 
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2. CO bài luan v huàng nghiên ciru, trong dO trInh bay rô rang ye huàrrg nghiêti 
ciru, dê tài hotc chii dê nghien c1ru; tng quan tInh hInh nghiên ciru lien quan; rnjc tiêu, 
nhim v11 và kêt qua nghiên c1ru dir kiên; kê hoach h9c tap  và nghiên cilni trong thai gian 
dào tao; nhth'ìg kinh nghim, kiên thirc, s1r hiêu biêt cUng nhu nhthig chuân bj cUa thi sinh 
trong v.n d hay linh vijc dir dnh nghiên cru; l do lra chQn Trtthng; dê xuât nguii 
huâng dn 

3. Duçic mOt  nha khoa hçc có ten trong danh sách do TruOng cong b6 dng than 
huOng dn nghiên ciru sinh (neu thI sinh tring tuyên). Trixng hqp thI sinh dê nghj ngi.thi 
huOng dn không Co ten trong danh sách do Trueing Cong ho, thI sinh phài xin " kiên. cüa 
Tnxng và duc Thu tru&ng Trixông chap thuan tnràc khi np ho s dir tuyen. 

4. CO hai thu gith thiu cüa hai giàng viên hoac  nghiên cfru vien cO chirc. danh giáo 

six hoac  phO giáo six hoc có hçe vj tiên si khoa hçc hoac hçc vj tiên si cüng nganh. Thu 
giâi thiu phãi cO than  xét, dánh giá ye nang lirc và phârn chat cüa thl sinh, cii the: 

a) Phm chAt dao  due,  dac  bit  dao  due ngh nghip; 

b) Nang 1irc hoat dng ehuyên môn; 

c) Phuang pháp lam vic; 

d) Khà näng nghién cCru; 

d) Khã näng lam vic theo thOrn; 

e) Dim math và yu eüa thI sinh; 

g) Trin vQng phát trin v chuyên rnôn; 

h) Nhfi'ng nhn xét khác và mirc d ling h, giài thiu thi sinh lam nghiên eirU smh. 

5. Di vâi nhüng chuyên ngành cO yeu cu v kinh nghim lam vic, Thu tnthng 
Tru?mg quy djnh ciii the v thii gian lam vic chuyên mon ma thi sinh can có tnxOc khi 
dir tuyên và nêu rO trong dê an tuyên sinh. 

6. L ljch bàn than rO rang duçc quy djnh tai  Khoãn 2 Diu 11. 

7. Cam k& thirc hin các nghia \'i tài chInh di vâi qua trinh dào tao  theo quy djnh 

cUa Trung. 

8. Ngthi dir tuyn dào tao  trinh d tin si là tác giá It nhAt 01 bài báo hoac báo cáo 
lien quan den 11th e dir djnh nghiên elm dang trên tp ehI khoa h9c hoac  k yêu hOi 
nghj, hi thàô khoa hQc chuyên ngành CO phãn bin trong thai han  03 näm (36 tháng) tith 
den ngày dang k d? tuyên. Danh mvc tap chi, hi nghj, hOi  thão khoa hQc chuyên ngàth 

do ca s dào tao  quy djnh và thông báo rng rai tnxOc kr tuyên sinh. 

9. Ngthi dr tuyn là cOng dan Vit Nam phài cO mOt  trong nhng van bng, ching 
chi mirth chlrng y nang lrc tiêng Anh nhix quy djth tai  Diêu 8. 

10.Ngu?ri dir tuyn chua dáp 1mg các quy djnh tai  khoãn 3, khoãn 8, khoãft 9 Diu 
12 CO the flop  ho s xin dãng kI h9c dir bj tiên sl. Trong thri gian tôi da 24 tháng, ngui 
hoc dir bi tiên si cO the hoànthin, bô sung các diêu kin dir tuyen theo quy. djnh tai 
khoãn 3, khoàn 8, khoãn 9 Diêu 12 dê duc xét tuyên nghiên elm sinh chinh th1mc. Vic 
tuyn sinh, to chIme dàô taO  dr bj tiên sl thrçc quy djnh trong Phi,i 1iic VII cüa Quyet djnh 

nay. 
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Diu 13. Tiêu chun cIi vO'i nguO'i huO'ng dn nghiên cü'u sinh 

1. Nguô'i hiiàng dn dc 1p phãi dam bâo các yeu cu sau: 

a) Là Cong dan Vit Nam hoc cOng dan nixàc ngoài dáp üng quy djnh ti khoãn 1 
Diêu 4 Lust  giáo diie dai  hc và the quy djnh pháp lust kháe cóliên quan; 

b) CO chirc danh giáo su, phó giáo sir hoc CO bang tin sT khoa h9e, tiên si Co 
ehuyên mon phü hçip; 

c) Trong thii gian 05 näm tInh dn thai dim eO quyt djnh cong nh.n hi.ràng dk 
nghiên ciru sinh phài: (i) là tác giã ehInh cüa tôi thiêu 01 bài cong bô trén tp ehI khoa 
h9c thuOc danh mlic 1ST hoc Scopus (sau dày gçi chung là danh milc các ttp chi 
ISI/Scopus);. hoc (ii) là dông tác giã 02 bài cOng bô trên ttp chI khoa h9e thuOc  danh 
miic ISI/Scopus; hoc (iii) là chU nhân hoie  dông chü nhân cUa 01 kêt qua nghien cü'u, 
i'rng d11ng khoa h9c, cong ngh dà däng k và duçxc cap bang dOe  quyên sang chê quôc 
gia ho.e quôc tê; hotc (iv) là tác giã chInh hoc dông tác giâ 02 bài cong bô dang trên k 
yeu hOi  thão quôc tê, ttp chi khoa h9c nuOc ngoài CO phãn bin hoäe eó chi so ISBN, 
ISSN. Cãc cong trInh nay thuOc linh virc lien quan den dê tài luan an cüa nghiên cfru 
sinh; 

d) Truông hçTp chira CO chirc danh gião sir hoc phO giáo sir thI phãi cO thi thiu 03 
näm (36thang) lam cong tác nghiên efru khoa hçc hoc giãng dy kê tir khi CO quyêt djnh 
cap bang tiên si và trong thai gian 05 näm tInh den thai diem có quyêt djnh cong nhn 
hiràng dn nghiên cru sinh phãi clap lrng: (i) quy djnh tti dim c khoãn nay và là tác giã 
chInh cUa them 01 bài cong bô trên tp chI khoa hçe. thuOc  danh miic các tp chI 
ISI/Scopus; (ii) hoc quy djnh tai  diem c khoàn nay và minh ehirng cüa them 01 giãi 
thtr&ng ehInh thi'rc ci:ia các cuOc thi quôc tê ho.c quôc gia trong linh vre van hOa ngh 
thutt yà the due the .thao; 

d) Bâo dam dü nng lirc ngoti ngtt phiic vii nghien ciru và trao di khoa hQc quôc tê. 

e) Là giàng viên hoc nghiên ciiru viên ca htru cüa ca s0 dào to thuOc DHQG-
HCM. 

2. Mi nghiên ciru sinh có t6i cIa 02 ngiRi huàng dan, trong dO: 

a) .Ngi.r?i hi.ràng dn chInh phãi clap irng dy dü các tiêu chun quy djnh t?i  khoãn 1 
Diu nay; trithng hçip ngu?ii huàng dn chInh là nhà khoa h9c ngu?ri nhsâc ngoài, nhà 
khoa h9c Vit Nam clang lam vic i nixâc ngoài phài cO thOa thun ye vic huOng dn 
nghien ciru sinh vói c si dào tto; 

b)Ngu?i huàng din phii phãi dáp 1rng các tiêu chun quy djnh tti Dim a Khoãn 1 
Dieu nay và là tác già hotc dông tác già tôi thiêu 05 bài cong bô dang trên các ttp chI 
khoa h9c chuyên ngành phü hqp trong th?i gian 05 näm tInh den thyi diem có quyêt dinh 
cong nh.n huâng dn nghien ciru sinh. Dôi vâi ngithi chira cO ehi'rc danh giáo sir, phO 
giáo sir thI phãi cO tôi thieu 03 näm (36 tháng) lam cong tác nghien cfru khoa h9e hoc 
giãng dy kê tir khi cO quyêt djnh cap bang tiên si; 

c) It nht phài cO mOt  ngithi là giãng viên, nghiên cfru viên ca hU'u cüa cci s dào tto 
thuOc DHQG-HCM. 

3. Nhim vii và quyn cüa ngithi huàng dan: 
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a) Thirc hin nhim vt và quyn theo quy djnh tai  cáe Diu 55, Diu 58 Lu.t giáo 

diie dai  bce; 

b) Tai  cüng mOt  thñ dim, ngixi Co chlre danh giáo six, phó giáo six duqc hiro'ng 
d.n dc 1.p, dông hixâng dn tôi da 07 nghiên clru sinh; ngixi Co bang tiên si khoa hçe 
hoc bang tiên si dirc huOng dn dc 1p, dong huOng dan tôi da 05 nghiên elm sinh. 
f6i vâi ngixi hixrng d.n cO nhiu cOng trinh khoa hçc (là tác giã chInh CO ffi 03 cOng 
trInh khoa hçc dang trên ttp chI thue danh m1ic các tp chI 1ST - Seopus/näm tró len, lien 
tiic trong 03 nàm gãn nht), có các dê tài h trçi kinh phi cho nghiên elm sinh, thu truOng 
ca sO dào tao  báo cáo DHQG-HCM xem xét vic tang so hxng nghiên elm sinh duçie 
hixOiig dan; 

e) Không duçie hixOng dn hoc dng huOng dn nghiên elm sinh mOi nu trong 
vOng 06 näm (72 thang) tInh den thOi diem duçic giao thim vi cO 02 nghiên elm sinh có 
1u.n an không duçe Hi dông dánh giá lun an cap ca sO dào tao  thông qua; 

d) HuOng dn nghien lru sinh ehun bj d cuang nghiên elm trong qua trInh dang 
k dir tuyên vào chwmg trInh dào tio tiên si, và tiêp tçic huOng dan nghiên elm sinh hc 
tip, nghien elm nêu nghiên elm sinh trñng tuyên; 

d) Duyt k hoaeh hc tp và nghiên elm Cüa nghiên elm sinh; 

e) Xác djnh các ehuyên d tin si e.n thit trong chuang trInh dào tao  trInh dO tin 
si eho nghiên elm sinh; dê xuât vOi dcm vj ehuyên mon dê trInh thu truOng ca sO dào tao 
quyêtdjnh; 

g) Len k hoaeh tháng, qu, nãrn lam vice vOi nghiên clru sinh. T chCrc, huOng 
dan, theo dOi, kiêm tra và don doe nghiên elm sinh he tp và thirc hin dê tài lu.n an, 
tham gia hOi  nghj khoa hoc, duyt và giUp nghiên elm sinh cong bô các kêt qua nghiên 
elm; 

h) HuOng dn nghiên elm sinh chun bj tiu lun tMg quail, báo cáo chuyên dê theo 
ljch trinh cüa dan vj chuyên mOn; chuân bj bài giáng, tài lieu dê tham gia giãng day, tham 
gia cáe hoat dng chuyên mOn, nghien elm, h trçY hoat dng dào tao tai ca sO dào tao 
theo sir phân cong elm don vj chuyên môn; 

i) Co nhn xét v tInh hinh hçe tip,  nghien elm, tin dO dtt duge püa nghiên elm 
sinh trong các báo cáo dnh k' elm nghiên elm sinh gui don vj chuyên mOn; 

k) Duyt 1un an ciia nghiên elm sinh, xác tthn eác kt qua dã dat  duçc và d nghj 
eho nghiên elm sinh bão v, nêu lun an dà dáp 1mg cáe yeu eâu; 

1) Thirc hin các nhim viii và quyn khác theo quy.djnh eüa co sO dào tao. 

fMu 14. liMi tirçrng và chInh sách iru tiên 

1. Dôi tucmg uu tiên 

a) NguOi có thOi gian ông táe lien tiic fir 2 näm trO len (tInh dn ngày ht h?n  np 
ho so däng ky dix thi) tal cae dia phixong duoc quy drnh la Khu we 1 trong Quy dirih thi 
trung hc phô thông quOc gia. Trong truOng hçp nay, thI sinh phãi cO quyêt djnh tiêp 
nhn cOng tác hoe diêu dng, bit phái cong táe cüa Co quan, to ehue có thâm quyên; 

b) Thixang binh, ngtrOi huOng chInh sách nhu thuong binh; 

e) Con lit Si; 
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d) Anh hung lirc hrçng vu trang, anh hung lao dng; 

d) Ngu?yi dan tOc  thiu s CO hO khu thu?mg trU tr 02 näm trâ len ô dja phixcrng 
dixçxc quy djnh tti diem a khoãn nay; 

e) Con dé cüa ngix?i hoat  dng khãng chin bj nhim cht dOe  hoá h9c, duçic Uy 
ban nhân dan cap tinh cong nhn bj dj dng, dj tat,  suy giãm khã näng tr 1c trong sinh 
hoat, h9c t.p do hau  qua cüa chat dOe  hoá h9c. 

2.Mircuutiên: 

Ngi.ri dir thi thuOc d6i tircmg uu tiên quy djnh ti Khoãn 1 Diu nay (bao gm Ca 
ngix?ii thuOc nhiêu dôi tilqng ru tiên) duçe cong vào kêt qua thi 10% trên tong dim mon 
ngoi ngft và cOng 10% trên tong diem mOt  mon thi (thang diem 10) theo quy djnh tti 
Diêu6. 

Biu 15. Oãng k dir tuyn 

1. H s dang k dr tuyn do Trithng quy djnh trong D an tuyn sinh hang näm. 

2. Thñ gian nhanh si däng k di,r tuyn, 1p danh sách thI sinh; lam the d tuyn 
va g1ri giây báo thi eho thi sinh do Tru?mg quy djnh trong Dê an tuyên sinh hang 11am. 

Diu 16. Be an tuyn sinh 

1. Thông tin v tuyn sinh: nêu cii th thông tin tfrng ngãnh tuyn sinh: 

a) Ten chircmg trInh, näm b&t du dào tao,  quyt djnh mi ngành dào tao; 

b) Chi tiêu tuyn sinh (dir kin), phng thi.rc tuyn sinh, nguOiig dim bão dam 
chit lucmg và t 1 phân tram chi tiêu theo phung thirc tuyên sinh cüa &ng ngành; 

c) Diu kin và d& tixqng tuyn sinh trInli dO thac si, tin si d& vâi trng phixong 
thirc tuyen sinh; 

d) ChInh sách ixu tiên; 

d) Quy trinh tuyn sinh; 

ç) S ln tuyn sinhtrong näm; 

g) T6 hçrp mon thilxét tuy&ilk& hqp giüa xét tuyn và thi tuyn; 

h) Dng thi'rc d thi, th?yi gian tuyk sinh trong näm. 

2. Quy djnh ciii th v diu kin van bang, dim trung binh tIch lily cüa thI sinh dir 
tuyn vài ngãnh dUng, ngành gn, ngãnh khác vâi ngành tuyen sinh trInh dO thac si, tiên 
Si. 

3. Quydjnh v danh miic ngành dUng, ngành gãn, ngãnh khác vói nganh tuyn sinh; 
vic hçc bô sung kiên thUc. 

4. Dja dim t chUe tuyn sinh, hinh thUc dào tao,  dja dim dào tao,  tInh trang kim 
djnh cUa chiwng trInh dào tao,  mUc thu h9c phi, mUc thu djch vi tuyên sinh và khoãn thu 
djch vii khác cho trng nàm h9c, 10 trmnh ca khóa h9e. 

5. Cong b6 cong khai D an tuyn sinh trên cng thông tin din tU cUa Trix&ng tnxâc 
khi Ung viên bat dâu dang k dir tuyen it nhât 30 ngày lam vic. 
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Biu 17. Hi dông tuyn sinh cr s& 

1. Hiu tnthng ra quy& djnh thành 1p HOi  dng tuyn sinh cc s. Thành phân Hi 
dng tuyn sinh ca si gôm: Chü tjch Hi ctng tuyn sinh eq sô, PhO ChU tjch Hi dông 
tuyen sinh Co só, Uy viên thithng tr1rc và các üy viên. 

a) Chft tjch Hi dng tuyn sinh Co sà: Hiu trióng hotc Phó Hiu tnxóng de Hiu 
lnthng üy quyên; 

b) Phó Chü tjch Hi dng tuyn sinh co sâ: Phó Hiu tnthng; 

c) Uy viên thithng trirc: Trtrmg hoc Phó PhOng dào tao  sau  dai  h9c; 

d) Các Uy viên: mt s Trithng hoc Phó (Phông, Khoa, BO môn) lien quan trire 
tiêp den k' tuyên sinh. 

Ngithi có b, mc, vç, chng, con, anh chj em ruOt dir tuyn không duqc tham gia 
Ban chi do tuyn sinh, các b phn giüp vic cho Ban chi dao  tuyên sinh; Hi dông 
tuyen sinh co go' và các b phn giüp vic cho Hi dông tuyên sinh co so'. 

2. Trách nhim và quyn hn cüa Hi dng tuyn sinh co so': T chirc trin khai the 

phuong an tuyn sinh dã 1ira chçn; xét duyt h so, 1p danh sách thI sinh d? tuyên, to 
chire ra d thi, ti chirc coi thi, t chiirc chm thi, cong b kt qua tuyn sinh, xét d nghj 
cong nh.n trung tuyn; giãi quyt thc mc và khiu nai,  th cáo lien quan dn cong tác 

tuyn sinh; thu hoc u quyn thu và si'r diing 1 phi tuyn sinh, l phi xét tuyn; tng kt 
cong tác tuyn sinh; quyt djnh khen thiRmg, kSr lust  theo quy djnh; báo cáo cho kt qua 

cong tác tuyn sinh cho Hiu trtthng và DHQG. 

3. Trách nhim và quyn hn cüa ChU tjch Hi dng tuyn sinh co so': 
a) PM bin, hix6ng dan, t chirc thirc hin các quy djnh cüa Quy djnh tuyn sinh 

trinh d thac si và tiên sI'; 

b) Quyt djnh và chju trách nhim toàn b the hoat dng lien quan den cong tác 
tuyen sinh theo quy djnh cüa Quy dlnh  tuyên sinh trinh d thac si và tiên sT; 

c) Quyt djnhthành 1p các b phn giUp vic cho HOi  dng tuyên sinh co so' gôm: 
Ban Thu k)' Hôi dong tuyên sinh eq so', Ban in sao dê thi, Ban Coi thi, Ban Châm thi, 
Ban Châm lai,  Ban Hu can, Ban Dé thi, Tiêu ban chuyên mon xét tuyn trmnh d thac sT, 
tiên si. Các b phn nay lam vic duâi s1r chi dao  trirc tiêp cüa ChU tjch Hi dOng tuyn 
sinh; 

d) Nh.n d thi, dáp an tr Ban Chi dao  tuyn sinh (di vài các mon thi chung trong 
DHQG-HCM) và Ban Dê thi; bàn giao de thi cho Ban in sao dê thi; bàn giao dê thi dà 
duçic in sao cho Trixo'ng Ban Coi thi; báo mt dê thi, dáp an theo quy djnh. 

Diu 18. Ban Thir k Hi dIng tuyn sinh co s& 

1. Thàtih phn Ban Thu k) Hi dng tuyn sinh co so' gm: Triio'ng ban là Uy vién 
thuo'ng trrc HOi  dong tuyên sinh co so' và the üy viên. 

2. Trách nhim và quyn h.n cüa Ban Thu k Hi dMg tuyn sinh co so': 
a) Gitt lien lac vâi Ban Thu k tuyn sinh DHQG-HCM; 

b) Lp k hotch tuyn sinh; 
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c) Nhn va xr 1 h s cUa thI sinh; thu 1 phi dängk dii tuyn, gui giy báo thi, 
phát th dii tuyen cho thI sinh; 

d) Nhan  bài thi tr Ban Coi thi, bão quãn, kim kê bài thi. 

d) Thc hin vic dn t11i, dánh s phách bài thi theo quy djnh cüa Chü tch Hi 
dng tuyên sinh co si; 

d) Bàn giao bài thi cüa thi sinh cho Ban Chm thi và thiic hin các cong tác nghip 
vi theo quy djnh; 

e) Quãn 1 các giy t?y, biên ban lien quan tâi bài thi; 

g) Tp hqp s hxcmg thi sinh dir thi và vtng thi tui trng phông theo mu bão cáo 
nhanh den Chü tjch Hi dông tuyen sinh ca sâ sau 15 phüt ma dê thi; 

h) Ltp biên bàn xir 1 kt qua chm thi; 

i) Lam báo cáo tinh hinh cMm thi trInh Chü tjch HOi  dng tuyn sinh cci sa; 

k) Tng hçrp kt qua tuyn sinh báo cáo HOi  dng tuyn sinh cci sâ; 

1) Dr kin phrnmg an dim trüng tuyn và danh sách thf sinh trüng tuyn trInh Hi 
dng tuyen sinh Ca sâ xem xét; 

m) Gfri giy triu tp thI sinh tráng tuyn;. 

n) Thc hin các thim vii khác do Chü tjch Hi dng tuyn sinh co sâ giao. 

3. Ban Thu k tin hành cOng vic lien quan dn bài thi khi có mt ti thiu 02 üy 
viên cüa Ban. 

Diu 19. Tiu ban chuyên mon xét h so', xét tuyn trInh d thc si, tin si 

1. Can cir h so'; ngành và huâng nghiên ciru (di vài xét tuyn trinh d tin si) cUa 
ngithi dii tuyen, Triring khoa chuyên mon dé xuât các Tiêu ban chuyên mon và thành 
viên cüa tfrng Tiêu ban chuyên mon xét ho so', xét tuyen trInh dO thac si, tiên si và trInh 
Chü tjch HOi  dông tuyên sinh co sâ quyêt djnh. 

2. Tiu ban chuyên mônxét h so: 

a) Co It nht ba ngi.thi, trong do có hai ngi.thi có hc vj Tin si tra len; 

b) Thành phn Tiu ban chuyên mon gm Truâng Tiu ban, Thu k và các üy viên 
tiêu ban. 

3. Tiu ban chuyên mon xét tuyn: 

a) Co it nht ba ngithi, có h9c vj t1r tiën si trâ len; 

b) Am hiu linh vrc và vn d d djnh nghiên c1ru cüa thi sinh (dé,i vai xét tuyn 
trinh dO tiên Si); 

c) Thành phn Tiu ban chuyên mon gm Truang .Tik ban, Thu k và các üy vien 
tiêu ban. 

4. Trách nhim và quyn hn cüa cüa Tiu ban chuyên môn: 

a) Di vOi Tiu ban chuyên mon xét h so: Tiu ban chuyên mon cO trách nhim t 
chuc dánh giá hO so d tuyen, xem xét thI sinh dii diëu kin tuyên thng, phân loi thI 
sinh thuOc dôi tuqng duçc min và h9c Bô sung kiën thiic. 
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b) D6i vi Tiu ban chuyên mon xét tuyn trInh d thac Si: Tiu ban phuyên mon cO 
trách nhim to chüc dánh giã ho so d%r tuyen, nang 1irc thI sinh theo thang diem do Thu 
tnthng Tnthng quy djnh; gri kêt qua ye Ban Thu k Hi dong tuyên sinh Co si tong hçip 
dé báo ëáo Hi dong tuyên sinh Co si; 

c) D6i vâi Tiu ban chuyên mon xét tuyn trInh dO tin Si: Tiu ban chuyên mon Co 

trách nhim tó chüc dãnh giá h so dir tuyn, bài luan nghin curu và vic trinh bay, trao 
dôi xung quanh d%r djnh nghiên ci'ru cüa thj sinh theo thang diem do Hiu trithng quy 
djnh; gi'ri kêt qua ye Ban This k hOi  dong tuyên sinh Co sâ tong hçp dê báo cáo HOi  dông 

tuyên sinh co sO. 

Diu 20. Ban d thi 

1. Thành phn Ban d thi gm Trithng Ban d thi và các Tiu ban chuyên mon. 
Tnthng Ban dê thi là Chü tjch HOi  dông tuyen sinh co sâ. Tiêu ban ehuyên mOn gOm các 
tiêu ban và các üy viên Co hc vj t1r tin si trâ len dung ngành tuyen sinh, có uy tin 
chuyên mon và cO kinh nghim ra dê thi. Dôi vOi các mon thi tiêng Anh thành viên tiêu 
ban phãi là thac si - giâng viên chInh tth len. 

2. Trách nhim và quyn han  cUa Ban d thi: 

a) Ra d thi, dáp an; phãn bin d thi, dáp an và CáC nhim v1i khá do Chü tjch HOi 
dông tuyên sinh CO s0 phãn cong. Dê thi dmC th1rC hin theo quy djnh tai  Diêu 26 Ci'ua 
Quy djnh nay; 

b) Thành viên Ban d thi lam viC dOC 1p trong phun vi cong vic duçc Trithng 
ban phân Công; Ch!u trách thim truOc HOi  dông tuyên sinh CO sr v chat luçng chuyên 
mon và quy trinh bão mat  dê thi, dáp an; 

c) Bàn giao d thi, dáp an cho ChU tjch HOi  dng tuyên sinh CO 

3. Trách nhim và quyn han  Cüa Trithng Ban d thi: 

a) T ChLIrC, Chi dao  thirc hin toàn bO Cong táC ra d thi; 

b) Trirc d thi trong bui thi; 

c) Chi dao  xir l cáC tInh huéng bt thmmg v d thi. 

Diu 21. Ban in sao d thi 

1. Chü tCh HOi  dng tuyn sinh Ca S ra Quyet djnh thành 1p Ban in sao dê thi 
gOm Tnthng ban và CáC uy viên. 

2. Trách nhim và quyn h?n  cüa Ban in sao d thi: 

a) In, dOng gOi, bão quãn d thi theo quy djnh tai  Diu 27 Quy djnh nay; 

b) Thành viên Ban in sao D thi lam vic duzâi sr phân cOng üa Triring ban in sao 
dê thi; chju trách nhim truOc HOi  dong tuyên sinh CO s v chat luqng in sao dê thi va 
quy trinh bâo mat  dé thi; 

C) Duc CáCh ly vâi thOi trirng ben ngoài tr khi tip xüc v6i d thi và chi duc ra 
khOi noi in saO khi các mOn thi lien quan dã duc to chi'xc thi It nht 2/ thi gian dOi vài 
mOn thi tir luan và hêt thai gian lam bài di yâj mon thi träc nghim. 

3. .Trách nhim va quyn hn cüa Trtthng Ban in sao d thi 

a) Nhan  d thi gc tr Chi'i tjch HOi  dng tuyn sinh ca si; 



13 

b) T chi'rc, chi dao  thirc hien toàn b cong tác in sao d thi; 

c) Chi dto xi:r 1 các tInh hu6ng bt ththng trong qua trInh in sao d thi; 

d) Bàn giao d thi dã duçrc in sao cho Chü tjch Hi dng tuyn sinh ccx sâ. 

4. Vic insao d thi thirc hin theo quy trinh duâi day: 

a) D9c soát d thi gc, kim tra k5 bàn in sao thir, so sánh vâi bàn d thi géc triiâc 
khi in sao. Tnxing hçp phát hin sai sot hoc cO ni dung chua rO rang trong d thi gc 
phãi báo cáo ngay vâi Chü tjch HOi  dông tuyên sinh cci sx dê xi'r l; 

b) Kim soát chInh xác s hrcmg d thi cüa tirng phông thi, mon thi, ghi ten da 
diem thi, phOng thi, mon thi và so lucTng dê thi vào tfrng phong bI chira d thi theo quy 
dnh tai  Khoàn 3 Diêu 27 Quy dlnh  nay trtiâc khi dóng gói de thi; 

c) In sao d thi l.n hrçit cho trng mon thi. Trong qua trmnh in sao phãi kim tra cht 
krcmg bàn in sao; các bàn in sao thir và hông phãi disçxc thu 'at,  bào quàn theo chê dO tài 
lieu met; 

d) Dóng gOi dung s krçmg d thi, dung mon thi cho trng dim thi, trng phOng thi. 
Mi mon thi diem thi phãi có 01 phong bi chira dê thi dr bj (dü các ma doi vâi dê thi 
träc nghim); 

d) Truâng Ban in sao d thi niém phong các d thi gc và bàn giao cho Chü tjch 
HOi dông tuyên sinh ccx sâ ngay sau khi kêt thüc buôi thi cuôi cüng; hüy các bàn in thra, 
in hOng, m?j, xâu, rách, ban dà bj loai ra. 

Diu 22. Ban Coi thi 

1. Thành phn Ban Coi thi gm: Tru&ng ban, Tnràng dim thi (nu có), can bO coi 
thi (CBCT),. trot ti viên, cong an, nhân viên y té và can bO giám sat. Tnx&ng ban Coi thi 
là Chü tjch hoc PhO Chu tjch Hi dong tuyên sinh ccx sex. 

2. Trách nhim và quyn han  cüa Ban Coi thi: 

a)T.p hun CBCT tnrOc k' thi; 

b) Trin khai nhim vii coi thi, giám sat phOng thi, dam bào trt tir tai  khu v1rc thi; 

c) Xi'r 1 vi phm d& vâi can b coi thi va ngithi dir thi trong qua trInh th chirc thi. 

3. Trách thim và quyn han  cüa Tnthng ban Coi thi, Tnrng dim thi: 

a) Trtxxng ban Coi thi chju trách nhim chi dao,  diu hành toàn bO cong tác coi thi 
theo quy djnh; nhan dé thi da in sao ffi Chü tjch Hi dong tuyên sinh ccx sex. 

b) Trtthng dim thi cO trách nhim chi dao,  diu hành toàn b cong tác coi tai  dim 
thi do mInh phii trách theo quy djnh. 

4.Trách nhim và quyn han  cüa CBCT: 

a) Phài có mt dung giO! tai  dim thi d lam nhim vi. Trong khi thirc hin nhim 
vi coi thi, không dixçxc mang các thiêt bj thu phát thông tin; khOng duçxc lam vic rieng, 
không duçcc hut thuc, không duçxc sir diing cac loai dO uông CO cOn; 

b) Không duçxc hixàng dn thI sinh lam bài duài Mt kS'  hinh thirc nào, khOng giài 
thIch de thi; 
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c) G9i ten thI sinh vào phông thi, kim tra phiu dir thi vàcác vt ding thI sinh duçc 
phép mang vào phOng thi, huàng dn thI sinh ngôi dirng ch qui djnh; 

d) Ghi sé, báo danh cña thI sinh; 

d) Khi dim danh, phãi hi dy dü các s báo danh vng m.t, gtch ten trong bang 
danh sách thI sinh ngay gitra dông ten thI sirih yang m.t. Báo cáo si so phông thi (thI sinh 
CO mat, v.ng mtt) cho Ban Thu k Hi dông tuyên sinh Ca s6; 

e) Ki&m tra giy t hçrp 1 cüa thI sinh; 

g) Huàng dn thj sinh din dy dü các m11c cn thit vào dung vj tn cUa giy thi. K 
ten vào giây thi và giây nhap rôi dua cho thI sinh, huàng dan và kiêm tra thI sinh gap giây 
thi dung quy cách, ghi so báo danh và then dü các miic c&n thiêt vào giây thi truâc khi 

lam bai; 

h) Nhn d thi ttr Ban Coi thi Hi dng tuyn sinh ca s. Mi dti din 01 thI sinh 
trong phông thi len tiên hành 1p Biên ban m dê thi ti phông thi; 

i) Bào v d thi trong githi, không d lçt d thi ra ngoài phOng thi. Sau khitinh 
gi lam bài 15 phüt (di vâi bài thi dc 1ip va d6i vâi mi mon thành phn trong bài thi 

th hqp), CBCT np các d thi thira dã dixc niêm phong cho ngithi duc Truong Dim thi 

phân công; 

k) Chi cho thI sinh ra khOi phông thi sam nh.t sau 2/3 (hai ph.n ba) thñ gian lam 
bài (d& vOi bài thi tir 1u.n) sau khi thI sinh dà nQp bài lam, d thi và giy nháp; nu thI 

sinh nMt thit phãi t?m  thai ra khOi phOng thi thi CBCT phãi báo cho can b giám sat 

phOng thi d phi hçip thirc hin theo quy djnh; 

1) Khi cO hiu 1nh ht gi lam bài, CBCT thir nht phãi yêu cu.thi sinh ngimg lam 
'bài ngay và tin hành thu bài, k cã bài thi cüa thI sinh dã bj 1p biên bàn; CBCT thir hai 
duy trI trot t1r và k) lutt phOng thi; CBCT thir nht vra gi ten tmg thI sinh len np bài 
thi vra nhn bài thi cüa thI sinh; khi nhn bài thi, phâi dm dü s t giy, thi cüa tfrng bài, 

yeu cAu thI sinh tti ghi dungs t? giy thi dà nOp  và k ten vào 02 (hai) Phiu thu bài thi; 

chi khi thu xong toàn b bài thi, phiu TLTN cüa cà phOng thi mâi cho phép các thi sinh 

thi phông thi; 

m) Kim tra, xp bài thi cüa trng thI sinh theo thir tr tang dn cUa s báo danh 
trong phOng thi và cho vào tñi dmg bài thi; CBCT thir nht trrc tip inang t'ái dmg bài 

thi, 02 (hai) ?hiu thu bài thi, các biên bàn xü 1 k lust  và tang 4t kern theO (nu co) 

cüng C1CT thir hai dn bàn giao cho thu k £im thi ngay sau mi bui thi; 

n) Lp biên bàn thI sinh vi phm Quy djnh tuyn sinh; 

o) Báo cáo các b phn lien quan v 1i sai sOt cüa d thi (nu ca); 

p) Nhc nhâ cho thj sinh bi& gia thi sp kt thüc; 

q) Thu bài thi tr thI sinh. Bàn giao tüi bài thi va các giy t lien quan cüa phOng thi 
cho Ban Thu k2 cña Hi dông tuyén sinh ca sâ; 

r) CBCT không duçc lam nhim vii tai  dim thi cO nguai than d%r thi; 
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• s) Khi coi thi cãc mon trc nghim, ngoài trách nhim thrçc quy djnh ti Khoãn 1 
• •Diêu nay, CBCT phãi thc hin các cong vic sau: 

- Nhn Phiu TLTN, k ten vào Phiu TLTN; 

- Phát Phiu TLTN và hixong dn thI sinh din dü thông tin vào các miic trên PhMu 
TLTN; 

- Phát d thi cho thI sinh sao cho 2 thI sinh ngi cinh nhau (theo Ca hang ngang va 
hang d9c) không có cüng ma dê thi. Khi phát dê thi, yêu câu thI sinh dêdê thi dixâi Phiêu 
TLTN và không duçc xem dê thi. Khi thI sinh cuôi cüng nhan duçcc dê thi thI cho phép 
thI sinh 1t dê thi len và ghi, to ma dê thi vào Phiêu TLTN, ghi ma dê thi vào hai Phiu 
thu bài thi; 

- Không thu Phiu TLTN trucc khi ht gi? lam bài. Khi.thu Phiu TLTN phài kim 
tra vic ghi va tO ma de thi vào Phiêu TLTN cüa thI sinh (so sánh ma dê thi dà ghi, tO trén 
Phiêu TLTN và ghi trên Phiêu thu bài thi vâi ma d thi ghi trên t dê thi cüa thI sinh); 

- Bàii giao cho thuk cüaDim thi tüi bài thi chüa toàn b Phiu TLTN d dLrcic 
xep sap theo sO báo danh t1r nhO den lan và môt bàn Phiêu thu bài thi dà then ma dê thi và 
có dü chü k5' thi sinh d1r thi. Mt bàn Phiêu thu bài thi con li dê ben ngoài tUi bài thi 
di.rçc bàn giao cho lanh dao  diem thi. 

t) Khi CBCT bàn giao bài thi cho thu k Dim thi phãi kim dm cong khai và di 
chiu s bài, s t cüa trng bài thi, Phiu thu bài thi va cac biên bàn xir l k) lut cüng 
tang 4t kern theo (nu co); bài thi và 01 (met) Phiu thu bài thi cüa mi phOng thi duc 
dua vào tüi drng bài thi cUa phOng thi do; duc Ban thu k cüng hai CBCT niêm phong 
tai ch; nhãn niêm phong duçc dan vào chjnh gitta tht ca các mép dan cüa tUi drng bài 
thi, thu k tr1rc tip kim dni k3 và ghi rö h9 ten trên nhan niêm phong, hai CBCT k 
giáp lai gifta nhàn niêm phong; Thu k Dim thi và hai CBCT ghi rO h9 ten và kvao 
biên bàn bàn giao; Phiu thu bài thi cOn li cüa phOng thi duçc d ben ngoài, np cUng 
yj tüi bài thi và h sy coi thi. 

5. Trách nhim và quyn hn cüa Can b giám sat thi; 

a) Giám sat vic thirc hin chirc trách, nhim vi can CBCT, các thành viên khac 
lam vic tti diem thi và viéc lam bài cUa thi sinh; 

b) Kjp th?ii nhc nha CBCT, trt tr vien, cong an, nhân viên y t và 1p biên bàn 
nu các di trrçlng trên vi phtm Quy djnh thi; 

c) Kin nghj Tnthng Ban Coi thi dInh chi vic thirc hin nhim vi hoc thay di 
CBCT, tr.t tr viên, cong an, nhân viên y tê nêu có vi phtm; 

d) Yêu cu CBCT 1p biên bàn thI sinh vi phm Quy djnh thi (nu cO); 

d) Phéhçip vâi các doàn thanh tra thi trong vic kim tra, xü l vi phtm. 

6. Trách nhim và quyn htn cüa Trat tr viên, cOng an: 

a) Ngi.thi duçic phân cOng bão v khu vrc nào có trách nhim giü gin trt tr an ninh 
ti khu vrc dO, khOng duc sang các khu virc khác; 
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b) Không d bt kr ngi.thi nào không có trách nhim vào khu vrc mInh phii trách. 
Không bó vj trI, không lam vic riêng trong khi lam nhim vu. Không chiçic vào phông 
thi; không duçc trao dôi vài thj sinh; 

c) Báo cáo Tnring dim thi v các tinh hung xãy ra trong thyi gian thi d kjp th?i 
xil; 

d) Cong an duqc cü dn h tr các HOi  dng tuyn sinh c sâ cOn cO nhim viii áp 

tâi, bão v an toàn dê thi và bài thi. 

7.Nhânviênytê: 

a) Co mt thuing xuyên trong su& th?yi gian thi tti dja dim do Hi dng tuyn 
sinh cci si quy djnh dê x1r l các trung hqp thI sinh dau ôm; 

b) Khi Tnthng Ban Coi thi thông báo có thI sinh dau m bt thumg trong th?yi gian 
thi, phái kjp thii diêu trj hoc cho di bnh vin cap cru, nêu cn thiêt (co 'can b giám sat 
V Cong an di cüng); 

c) Nghiêm c.m vic lqi dng khám chtta bnh t.i chô d có nhftng hành vi vi phm 
Quy djnh thi. 

Diu 23. Ban Chm thi 

1. Thành phn Ban chrn thi gm: Trixâng ban, Tnthng mon chm thi và eác üy 
viên lam nhim V11 chârn thi. Trithng ban là Chü tch hoc Phó Chü tjch Hi dong tuyên 
Slflh cci sâ. 

2. Trách nhim và quy.P hn cüa Trithng ban Châm thi: 

a) Phân cong nhim viii và chi dao  hoat dng cüa các thành viên Ban Châm thi và 
trix1ng mon chain thi; 

b) Diu hành c6ng tác chm thi; 

C) Chju trách nhim truâc Hi dng tuyn sinh cor si v chat luçmg, tin d và quy 
trInh châm thi. 

3. Trách nhirn va quyn h?n  cüa Ban Ch,m thi: Thirc hin các nOi  dung duçc quy 

djnh tai  Diêu 33, Diêu 34 cüa Quy djnh nay. 

4. Trách nhim và quyn han  cfia Trixâng mon chrn thi: 

Chju trách nhim truOc Chü tjch Hi dng tuyn sinh cor s& và Truàng ban Châm 
thi ye vic châm các bài thi thuc mOn mInh phii trách theo quy ctjnh tai  Diêu 29, Diêu 30 
cüa Quy djnh nay Va có tráCh nhim thijc hin CaC quy djnh sau: 

a) Lp k hoach chrn thi, t chirc giao nhan bài thi va phân cOng can b chni thi; 

b) TMng nht clap an, thang dim và quy trinh chtm thi; 

c) D nghj TruOng Ban Chm thi thay di ho.c dInh chi vic chtri thi di vOi 
nhUngcthi hO châm thi thiêu ttách nhim, vi phm quy djnh cham thi. 

5. Tiêu chun, nhim vii, quyn hin cüa can bO chm thi: 

a) Can hO chirn thi phài cO hQc vj tr thac si - giãng viên chInh tri len, có trInh dO 
chuyen môti, có tinh than trách tihirn, trung thrc, khách 4uan; 

b)Thà±th viên Ban Thu k HOi  dng tuyn sinh cor s không tham gia chm thi tir 
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luân; 

c) Tru?mg có th m?ii giãng viên cüa các Trti?mg thtc si khác tham gia ch&m thi; 

d) Can b chm thi phâi thc hin các quy djnh ti Diu 29, Diu 30 cña Quy djnh 
nay; 

d) Di vâi can bO chm thi trc nghim bang may phãi sü dicing thông thto các ph.n 
mêm châm thi träc nghim. 

6. Thy theo yêu cu cong vic, Ban Chi d.o tuyn sinh DHQG-HCM hoc Chü tjch 
Hi dông tuyên sinh ca s0 thành 1p các Tiêu Ban chuyên mOn dé phiic v',l cOng tác châm 
thi tuyén sinh. 

Diu 24. Ban Châm 1i 

1. Thành phn cüa Ban Chm 1ti gm: Trxing ban là Chü tjch hotc PhO Chü tjch 
Hi dông tuyên sinh cci sâ và các u viên là can bO chãm thi lti. 

2. Can hO chm thi 1i phài dü cac tiêu chu.n dã quy djnh tai  Dim a, Khoãn 5 
Diu 23 cUa Quy djnh nay. Tnthng ban Châm li và các üy viên Ban Châm lti chua tham 
gia Ban châm thi lan dâu. 

3. Trách nhim và quyn hn cüa Ban Châm li: 

a) Kim tra các sai sot khi chm 1n du nhu: cong sai dim, ghi nh&m dim bài thi 
cUa thI sinh; 

b) Châm 1i bài thi do thI sinh d nghj; 

c) Chm bài thi tht 1tc nay tim thy; 

d) Trinh ChU tjch HOi  dng tuyn sinh cci sO quy& djnh dim bài thi sau khi chm lti. 

4. Trách nhim và quyn h?n  cüa Trithng ban CMm 1i: 

Diu hành cong tác ch.m li và chju trách nhim trixâc HOi  ding tuyk sinh cci si 
ye quy trInh châm l.i, tiên dO và kêt qua châm 1ti bài thi. 

5. Can b chm thi lui phài thc hin các quy djnh tai  Diu 31 cüa Quy djnh nay. 

Diu 25. Thai gian thi và phông thi 

1. Thyi gian lam bài thi: 

a) Mon thi theo hlnh thirc tr luan: t& thiu 120 phüt, t6i da 180 phüt. 

b) Mon thi theo hInh thirc tr&c nghim: t& thiu 90 phUt, thi da 120 phüt. 

2. ThÔi gian thi tuyn sinh dào tto trinh dO thc si duçc t chrc lien tçic trong các ngày. 
Ljch thi ciii the trng mon do HOi  dông tuyên sinh cci s quyêt djnh. 

3. Trtxàc k' thi cham nht mOt  tun,  HOi  dng tuyn sinh cci si phài chu.n bj xong 
dja dim thi, dü so phOng thi can thiêt, các phOng thi phãi tp trung gân nhau, an toàn, 
yen tinh, phâi dam bão ánh sang và khoàng each gifla hai thI sinh lien ké nhau trong 
phOng thi phãi tr 1,2m tth len. 

4. Ti mi Dim thi phãi b trI mOt  din thoi c djnh dung d lien h vâi HOi  dng 
thi; a nMng Dim thi không the bO trI dirçic din thoai CO djnh thi hO trI mOt  din thoii di 
dOng dt c djIih tai  phông lam vic chInh cüa Diem thi. M9i lien lac  qua din thoai trong 
th?yi gian din ra các bui thi du phãi bt ba ngoài và nghe cOng khai trizâc các thanh tra 
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tai Dim thi. Trong tnthng hçp cn thi&, có th bi trI may tInh tai  phong trirc cüa Eim 
thi và bão dam may tInh chi dirçic noi mng internet khi chuyên bão cáo nhanh cho Hi 
dông thi chthi sir chimg kiên cüa thanh tra tai  Diem thi.(phãi giao nhim vii và quy djnh 
rO ngi.thi duçic sir diing may tInh). 

5. Không dirçc mang va si'r ding các thit bj thu, phát thông tin trong khu virc coi 
thi, châm thi, phñc khão; trr các thiét bj quy dnh tti khoãn 4 Diêu nay. 

6. Mi phOng thi dam báo t& thiu 2 CBCT cho mt phOng thi 40 thI sinh. Tnr&ng 
hçp so thI sinh nhiêu han 40 ngi.ri, Hi dông tuyen sinh ca sâ ho sung 1 CBCT/ 20 thI 
sinh. 

Diu 26. Dé thi tuyn sinh 

1. Ni dung d thi tuyn sinh dào tao lrmnh d thac si phâi dam bão các diu kin: 

a) Phii hçrp vâi chixcng trInh dào tao  trInh d dai  hçc, dánh giá và phãn loai duc 
trInh d cUa thI sinh; 

b) Phü hçip vâi thii. gian quy djnh cho mi mon thi; 

c) Darn bão tInh khoa h9c, chInh xác, rO rang, ch.t chë, barn sat và bao quát ni 
dung thi da dirçic cong bô trong dé an tuyên sinh cüa Tnthng, trong phrn vi clurang trInh 
dào t?o  trInh d dti h9c. 

2. Dng thirc d thi: 

a) Dng thirc d thi mon thi ting Anh do Giám dc OHQG-HCM quyt djnh trên ca 
sâ dê nghj cUa Trithng hoc to chirc Co dU näng hrc ra dé thi duçic Giám doe f)HQG-HCM 
giao thim vi, thrçic nêu rO trong dê an tuyên sinh 

b) Dng thirc d thi (trt'r mOn thi ti&ig Anh) do Thu tnrOTlg Trumg quyt djnh trên ca 
sâ dê nghj cüa trithng dun vj chuyên môn, dirçic nêu rO trong dê an tuyên sinh. 

3. D thi duçic si'r diring tr ngân hang d thi hoc ra d dOe 
lap. 

a) Nu str diing ngãn hang d thi thi ngân hang phái cO thi thiu 100 câu hOi di vài 
hinh thirc thi tçr lun hoac CO gap 30 lan so krçing câu hOi cUa m6i dê thi dOi vâi các hInh 
thi.rc thi khác dê xây dirngtoi thiu 3 b dê thi cho mi mon thi; hoc cO tôi thiêu 30 bO dê 
thi hoàn chinh dê chçn ngâu nhiên lay tôi thiêu 3 dê thi; 

b) Trong tnr?mg hçip ra d dOe  lip, mi mOn thi phãi cO thi thiu 3 d thi nguti do 3 
ngu?ñkhac nhau giâi thiu de tnthng mon thi to hp thânh hai hoc ba dê thi. Chü tjch 
HOi dOng tuyen sinh eq s trirc tiep mi ngi5thi giâi thiu d thi, tiêp nhn dê thi nguOn và 
gi hi m.t thông tin ye ng1xi ra dê thi. 

4. Thu twang Twang quy djnh cii th v các v.n d lien quan din d thi tuy&n sinh 
theo yêu câu cüa Twang vã yêu câu cüa ngành dào tao. 

Diéu 27. Quy trInh chQn, kim tra, in và phân phi dé thi 'S  

1. Quy trInh ch9n và kim tra d .thi: 

a) trtrOc khi chçn d thi d in, mi mon thi phâi cO It nht 3 d; 

b) Chü tjch HOi  dng tuyn sinh Ca sâ hoc Twang Ban Thu k cO trách tthim ma 
hoá các phong hi dmg dê thi; 
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• c).Chü tjch HOi  dng tuyn sinh ci si t chüc ch9n ngu nhiên 1y mt d thi chinh 
thiirc cho k' tuyên sinh vã mt dê thi dir bj. BI dijng dáp an chi dixçic ma khi châm thi. 

d) Tnthng Ban Chi do tuyn sinh t chüc ch9n ngu nhiên 1y mt d thi chInh 
thirc cho kT tuyen sinh vã mt dë thi dij bj (dôi vâi các mon thi chung trong 
DHQG-HCM. Bi dirng dáp an chi thrçxc ma khi châm thi. 

• 2. Bão quãn và phân phi d thi: 

a) D thi, dáp an cüa tüng mon thi khi chiia cOng b và chi.ra ht gi? lam bài cUa 
trng mon thi thuc danh mi1c bI mat  Nhà nurc d "Tôi mat",  dugc bão quãn theo. chê dO 
báo mat  Quoc gia; 

b).Ljch phân ph& d thi tfrng bui cho các dim thi, phOng thi do Tru&ng Ban d thi 
quy djiih; 

c) Khi giao d thi dn các dim thi phái có cOng an bão v. 

3. Phong bi chira d thi d giao, nhan, van  chuyên dé thi tr ni lam d thi ra ben 
ngoài phãi duc lam bang giây dü dO ben, kin, tôi và duc dan ch.t, không bong mép, cO 
dü nhän và dâu hem phong. 

4. Sfr diing d thi chInh thirc và d thi dir bj: 

a) D thi chInh thirc chi duqc ma d si'r d1ing t?i  phông thi dung ngày, giô Va mon 
thi do Chü tjch HOi  dông tuyen sinh cc sO quy djnh cho k5r thi và duçic dUng dê dôi chiu, 
kiêm tra dê thi dã phát cho thI sinh; 

b) D thi dir bj chi si diing trong tr1.rng hçp d thi chInh thuc bj 1, hoc có nhftng 
sai sot nghiêm tr9ng vài dü bang chirng xác thirc vã có kêt luan chfnh thirc cüa Chu tjch 
H0i dông tuyên sinh co sâ. 

Diu 28. Lam thu tic du' tuyên cho thI sinh 

• 1. Tnxcc ngày tuyn sinh, Ban Thu k HOi  dMg tuyn sinh cc sâ 1p ban tng hçp 
toàn bO danh sách thI sinh, danh sách thI sinh cüa tUng phông thi. Mi phOng thi có mOt 
ban danh sách thi sinh dan tai  cüa phông thi. 

• 2. Ngay tuyn sinh du tiên, Ban Thu k H0i  dng tuyn sinh c sa và Ban Coi thi 
• có trách nhim hi.ràng dan thI sinh den phOng thi, phô biên Quy djnh thi; bô sung, diêu 
chinh nhftng sai sot nêu có. Nhüng diem bô sung vA diêu chinh, Ban Thu k H0i  dông 
tuyn sinh c sa phãi xac nhan vào phiêu däng k dir tuyên và cap  nht vào ban tong hqp 
danh sách thI sinh. 

Diu 29. Trách nhim cüa thI sinh trong k tuyn sinh 

1. Dang k3" dir thi theo quy djiih cüa HOi  dng tuyn sinh cci sa. 

2. Co mt ti phông thi diing thai gian quy djnh ghi trong Giy báo dir thi d lam 
thu tiic dir thi. 

• 3. Chip hãth hiu lnh cüa Ban Coi thi va hixàng dn cüa can bO coi thi (CBCT). 
ThI sinh dn cham  qua 15 phüt sau khi cO hiu 1nh tinh gia lam bai së không duqc dir thi 
bui thi dO. 

4. Khi vao phông thi, phãi tuân thU các quy djnh sau day: 

a) Trinh The dir thi cho CBCT; 
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b) Chi dizçic mang vào phOng thi but vMt, biit chI, compa, thy, thuóc ké, thuOc tInh, 
may tInh bô tüi không có chic näng so.n thão van ban và không có the nhà;các loai may 
ghi am và ghi hInh chi có chirc näng ghi thông tin ma không truyên duçic thông tin và 
khôrig nhn duçc tin hiu am thanh, hInh ãnh trrc tiêp nêu không có thiêt bj ho trçi khác; 

c) Không dizçc mang vao phOng, thi vu khi, chAt gay n6, gay cháy, d ung có cn, 
giây than, but xoá, tài 1iu, thiêt bj truyên tin hoc chüa thông tin có the lçii diing dê gian 
1n trong qua trinh lam bài thi và qua trInh châm thi. 

5. Trong phOng thi, phãi tuân thu cac quy djnh sau day: 

a) Ngi dung vj trI Co ghi s.báo danh cUa minh; 

b) TruOc khi lam bài thi, phái ghi dy dU so báo danh (cã ph.n chit và phn s6) vão 
d thi, giây thi, TLTN, giây nháp; 

c) Khi nh.n d thi, phãi kim tra k s trang và chAt hxçing các trang in. Nu phát 
hin thây d thiêu trang hoc rách, hông, nhoè, mi phâi báo cáo ngay vâi CBCT trong 
phOng thi, chm nhât 15 phüt sau khi phát d; 

d) Không duqc trao dii, quay cop hoc có nhEtng ci'r chi, hành dng gian ln Va lam 
mat tr.t tir phOng thi. Muon phát biêu phãi gio tay dê báo cáo CBCT. Khi duqc phép nOi, thi 
sinh dmg trInh bay cong khai vâi CBCT kiên cüa mInh; 

d) Không duqc dánh dAu hQc lam k hiu riêng, không dugc vitbng but chI trir 
ye dithng trOn bang compa va to các ô trên Phiêu TLTN; chi dixçic viêt bang mt thu mirc 
(không diiçic dung mire man do); 

e) Khi có hiu lnh h& gRi lam bài, phãi ngrng lam bài ngay; 

g) Bão quãn bài thi nguyen vçn, không bj ng11i khác li ding. Nu phát hin Co 
ngui khác xâm hal  dn bài thi cüa minh phãi báo cáo ngay cho CBCT dê xü 1; 

h) Khi np bài thi, phái ghi rO s t giAy thi dä np và k xác nhan vào Phiu thu 
bài thi. Không lam duçc bài cüng phâi np t giây thi, Phiêu TLTN. Không np giây 
nháp; 

i) Không duc thi khOi phOng thi trong su& th?yi gian lam bài thi trAc nghim. Di 
vOi buOi thi mon tçr lun, thi sinh có th thrçic ra khOi phông thi va khu vçrc thi sau khi hêt 
2/3 th?ñ gian lam bai cua buôi thi, phãi np bãi thi kern theo dê thi, giây nhap tnrâc khi ra 
khOi phOng thi; 

k) Trong trumg hçp c.n thit, chi dixçic ra khOi phOng thi khi duçc phép cüa CBCT 
và phài chju sir giám sat cüa can b giám sat; truOng hçip cn cAp ciru, vic ra khOi phOng 
thi và khu vrc thi cüa thj sinh do Tnthng dim thi quyt djnh. 

6. Khi dir thi các mon trAc nghim, ngoài các quy djnh ti Khoãn 5 iu nay, thI 
sinh phái tuâfi thu cac quy djnh duâi day: 

a) Phãi lam bài thi trên Phiu TLTN di.rgc in sn theo quy djnh. Chi dixc to bang 
bt chI den vào the ô so báo danh, o ma dê thi và ô trá li. Trong tnr&ng hçp tO nham 
hoc muon thay dôi câu trá 1i, phãi tây sch chI ô cü, rôi tO 0 ma mInh lira ch9n; 

b) in chinh xác va du thông tin vâo các mic trng phIa trên Phiu TLTN, di 
vOi sO báo danh phãi ghi dii phân ch va to du phân so (cá 6 o, kê ca các s 0 ô phia 
truàc); diên ehInh xác ma dê thi vao hai Phiêu thu bài thi; 
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c) Khi nhan d thi, phãi d d thi duâi t Phiu TLTN; không duçc xem d thi khi 
CBCT chua cho phép; 

d) Phái kim tra d thi d dam bão có dü s hxcmg câu hói nhu dä ghi trong d và tht 
cã cáo trang cUa dê thi dëu ghi cüng mt ma dë thi; 

d) Không di.rçrc np bài thi truOc khi ht gi? lam bài. Khi np Phiu TLTN, phãi k 
ten vào hai Phiêu thu bài thi; 

e) Chi duçic thi phông thi sau khi CBCT dã kim dü s Phiu TLTN cüa Ca phông 
thi và cho phép ra ye. 

7. Khi có sir vic bt thu?rng xãy ra, phãi tuyt di tuân theo sr hràng dn cUa 
CBCT. 

Diêu 30. Xir 1 các trtrô'ng hçrp ra d thi sai, in sai hoc 1 d thi 

1. Khi phát hin d thi có sai sOt, CBCT phãi cüng vui Trrnng ban Coi thi lam biên 
bàn và báo cáo kp th?yi vâi Chü tjch Hi dông tuyên sinh c si xem xét ra quyt djnh xü 
l. TUy theo tInh chat và mirc d sai sot xãy ra 0 mt câu hay nhiêu câu cüa d thi, mt 
phOng thi, nhiêu phOng thi, hay tat cà cáo phông thi, tiy theo thai gian phát hin sam hay 
muon, Chü tjch Hi dong tuyên sinh ccc sa quyêt djnh xr 1 mt cách nghiem tue và Cong 
bang theo mOt  trong các phi.wng an sau day: 

a) Cho sira chüa kjp th?yi các sai sot và thông báo cho thI sinh bit nhirng không kéo 
dài thai gian lam bai; 

b) Cho si'ra chia, thông báo cho thI sinh bitt va kéo dài thIch dáng thai gian lam bài 
cho thI sinh; 

c) Không süa chüa, cir d thI sinh lam bài, nhung phãi xir l' khi ch.m thi, diu 
chinh dáp an và thang diem cho thIch hqp; 

d) T chirc thi lti mon do ngay sau bui thi mon cui càng b.ng d thi dir bj. 

2. Trong trtrmg hcip d thi b l, Cbü tjch Hi dong tuyn sinh co sâ quyêt dnh 
dInh chi mon thi dã bj l, thông báo cho thI sinh biêt và báo cáo DHQG-HCM. Cáo bui 
thi cac mon khác vn tiêp tic bInh thuang theo ljch thi. Mon thi bj 1 dê së duçc thi ngay 
sau buôithi cuôi cüng bang dê thi dir b. 

3. Cáo truang hçp bt thix&ng du phãi duçic báo cáo v Ban Chi dto tuyn sinh 
DHQG-HCM dê xem xét, quyêt djnh. 

Sau khi thi, Chü tch Hi dng tuyn sinh cci sâ pMi hçip v6i cong an dja phirnng 
kiem tra, xác minh nguyen nhân l dê thi, ngi.thi lam l dê thi và nhung ngui 00 lien 
quan, tien hành xir l theo quy dnh eüa pháp lust va báo cáo DHQG-HCM. 

Diu 31. Vn chuyn, bàn giao bài thi 

1. Can b áp tài, thành viên ban thu k và cong an tham gia cong tao 4n chuyn bài 
thi do Chü tch Hi dng tuyn sinh quyêt djnh; 

2. Vic vn chuyên, bàn giao bài thi cüa thI sinh tir Diem thi y  Hi dông thi do 
Chü tjch Hi dng tuyn sinh quy dnh; phãi cO dai  din Ban thu k yà cOng an tham gia 
trong su& qua trinh yân chuyn, bàn giao bài thi; khi bàn giao bài thi phài kiêm tra niêm 
phong và 1p biên bàn có dy dü ch1 k cUa nhüng nguai tham gia bàn giao. 
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3. .Chü tjch Hi dông thi phài ap d%ing các bin pháp bão dam an ninh, an toàn cho 
bài thi, bài thi phãi duçic bào quail trong hOrn, tü hay két sat thrçic khóa, niêm phong và 
bão v lien tiic 24 gi/ngày. 

Diu 32. Ban Lam phách bài thi tir 1un 

l.BanLàmphách: 

a) Thà.nh phn: Truâng ban do lãnh dao  hoc üy viên Hi dng tuyn sinh kiêrn 
nhirn, cac üy viên ci'ia Ban do ChU tjch Hi dông tuyên sinh quy djnh; 

b) Nhim vii và quyn han  cüa Ban Lam phách: Nhn bài thi tr luan  duqc dóng 
trong các tii cOn nguyen niêm phong cüa các Diem thi tr Ban Thu k9 Hi dong thi; lam 
phách, bào n.t so phách bài thi tçr 1un; niêm phong và bão quàn dâu phách theo chê dO 
mt trong suôt th&i gian châm thi, cho den khi hoàn thành châm bài thi tir luan; bàn giao 
bài thi dã lam phách dirqc dong trong tüi cOn nguyen niêm phong cUa Ban Lam phách 
cho Trithng Ban Thu k; bàn giao dâu phách duçc dóng trong tüi cOn nguyen niêm 
phong cüa Ban Lam phách cho Truing Ban Thu k sau khi vic châm bài thi tir lun dä 
hoan thanh Viêc lam phach de phuc khao bai thi tu luân duoc Ban Lam phach thuc hiên 
nhu vic lam phách bài thi ti,r lun de châm thi; 

c) Ban Lam phách lam vic dOc  1p vâi the Ban khác cüa HOi  dng tuyn sinh, dt 
duOi sir chi dao trirc tiëp cUa ChU tich HOi dong tuyên sinh; chi duqc tiênhành cong vic 
lien quan den bài thi khi cO mt It nhât tr 02 (hai) üy viên cUa Ban Lam phách tth len; 
nhttng nguOri trong Ban Lath phách không duçic tham gia là thành viên Ban Châm thi tir 
lun và Ban Phüc khão bài thi t%r lun; 

d) Triiong ban L phách quyt djnh th chtrc th?c hin nhim vi và quyn han, 
chiu trach nhiêm ye kêt qua thuc hiên nhiêm vu cua Ban Lam phách theo quy dinh cua 
Quy ché nay truâc Chü tjch HOi  dong tuyên sinh; 

d) Các Phó Truàng ban và üy viên Ban Lam phách chju trách nhim v kt qua thirc 
hin nhirn v1i, quyên han theo phân cong hoc üy nhim cüa Tnthng ban Lam phách. 

2. Khu vi,rc lam pháchphãi bão dam an ninh, an toàn có dü phuGng tin phOrig cháy, 
chtta chãy va Co cong an bão v lien tic 24 gi/ngày; không có thiêt bj thu phát thông tin 
và hInh ành; ngui tham gia lam pháqh khOng duçic mang các thiet bj thu phát thông tin 
vào khu vrc lam phách. 

3. Phixo'ng thrc lam phách: ChU tjch HOi  dng tuyn sinh quyt djnh phumig thxc 
lam phách So phách duc sinh ngu nhien tir phân mern may tInh, bão dam mi bài thi 
(so báo danh) tuong rng duy nhât vOi 01 (mOt) so phách. Vic gieo phách chi dirçic thirc 
hin trong khu vrc cách ly duOi sr ching kin cüa thanh tra. 

a) Lam phách 1 (thOt)  vOng: Ban Lam phách phài duqc each ly trit d trong su& 
thai gian dirc tp trung lam phach cho den khi hoàn thành châm bài thi tir lun; Trithng 
ban Lam phãch trir tiep thrc hin gieo phách bang Phân mem H trq chm thi; 

b) Lam phách 2 (hai) vOng dOc  lip: Ban Lam phách phãi duçic cách ly trit d trong 
suôt thi gian dirqc tp trung lam phách cüa rni vOng; cP bO lam phách duçic chia thành 
hai tO:Tô lam phách vOng 1 va To lam phách vOng 2; cac to lam vic dOe  1p và cách ly 
trit d vOi nhau. TO lam phách vOng 1 chi duc ra khOi khu vrc each ly sau khi T lam 
phach vOng 2 duc each ly. To lam phach vOng 2 phài dirc cách ly  trit d trong su& 
thai gian duqc tp trung lam phách cho den khi hoàn thành châm bài thi ti,r lun. TO 
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trithng t phách vOng 1 và T tru&ng th phách vOng 2 trirc tip thirc hin gieo phách bang 
Phân mêm H trq châm thi. 

4. Bàn giao bài thi tir 1u.n d lam pháeh cho Hi dng thi: 

a) Sau khi hoàn thành lam phách, Tnrng ban Lam phách bàn giao bài thi dã lam 
phách cho Trung ban Thu k; Chü tjch H)i dông tuyên sinh quyêt djnh vic bàn giao 
bài thi mt lan hoc theo tiên d châm thi; 

b) Du phách ducic Ban Lam phách bão quãn và chi bàn giao cho Trtthng ban Thu 
k HOi  dông tuyên sinh sau khi dà chãm xong bài thi tir 1un. 

Diu 33. Ban Châm thi trãc nghim 

I. Thânh phn Ban Chm thi trc nghim: Tnthng ban Chm thi trc nghim do 
lanh dao Hi dông tuyên sinh kiêm nhim; các üy viên cüa Ban do Chü tjch Hi dong 
tuyên sinh quy djnh; 

2. Truthig ban Chm thi tr.c nghim diu hành cong tác cMm thi tre nghim va 
chju trách nhim trtxâc Chü tjch Hi dong tuyên sinh ye quy trInh, tién d và chat luçmg 
châm thi trc nghim; có quyên thay dôi hoc dInh chi vic châm thi dôi vâi nhttng thành 
viên' thiêu trách nhim, co nhiêu sai sot khi th?c hin nhim vii duçic giao hoc vi phm 
quy djnh; CO trách nhim kiêm tra, xác minh khi có bat thung xay ra. 

3. Ban Chm trc nghim nghiên cfru k huàng dn sir diing và sir diing phn mm 
châm thi trc nghim dê thirc hin vic xü l' và chãm bài thi tràc nghim. 

4. Các thành viên Ban Chm thi trttc nghim chip hành si,r phân cong cüa Trurâng 
ban, thrc hin dung các quy djnh cüa Quy ché thi. 

Diu 34. Châm thi tuyn sinh 

1. Khu virc chmthi bao gm noi chm thi và non bão quán bài thi. Noni chm thi và 
noni bão quãn bài thi can duçic bô trI gân nhau, lien ti1c cO ngu?i bào v 24/24 gi trong 
suôt qua trInh chAm thi, cO dü phtronng tin phông cháy, chtra cháy, bão mt và bão quàn 
bài thi. 

2. Tuyt di không dirqc mang tài 1iu, giy ti riêng và các Ioti biit không nm 
trong quy dnh cüa Ban Châm thi; din thoi di dng và các phuonng tin thông tin lien lac 
khi vào khu c châm thi. 

• 3. Chm bài thi tr lun: 

- Ban Thu k Hi dng tuyn sinh con si giao tüi bài thi cia lam phách và phiu 
chm cho Tru&ng mon châm thi. 

• - Truàng mon chm thi tp trung toàn b can b chm thi d quán trit Quy djnh 
thi, thão lun Huàng dn châm, châm chung it nhat 10 bài thi t1r lun mOi mon dê rUt 
kinh nghim, th6ng nht cách 4n diing huàng dn châm; sau d, to ch(rc châm thi theo 
quy trInh chm hai vOng dc 1p ti hai phOng cham riêng bit. 

a) Lan ch.m thU nMt: 

- Tmng mOn chm thi t chUc b6c thäm nguyen tUi cho can b chm thi, giao 
riêng cho tUng ngithi; 

- Truâc khi ch.m, can b chm thi kim tra tfrng bài dam bâo âü s tU, s phách va 
gch chéo t&t câ nhfrng phan giây träng cOn thUa do thI sinh không viêt hêt. KhOng châm 
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nhttng bài lam trên giy khác vâi gthy dung cho kS'  thi. Trong trung hcp phát hin bài 
lam không dU so t, so phách; bài lam trên giây nháp; bài lam trên giây khác vOi gi&y 
ding cho k5' thi; bài lam có chr viêt cUa hai ngui, viêt bang hai thir mirc khác nhau tth 
len, viêt bang mirc do, but chI hoc Co viêt ye nhng ni dung không lien quan ni dung 
thi; bài lam nhàu nat hoc nghi van có dánh dâu, can bO châm thi cO trách nhim giao 
nhftng bài thi nay cho Tnxng mon châm thi xfr l; 

- Khi chm ln thu nht, ngoài nhtrng net gch chéo trên các phn gi.y cOn thra, 
can b châm thi tuyt dôi không ghi gI vào bài lam cUa thI sinh và t11i bài thi. Diem thành 
phân, diem toàn bài và các nhan xét (nêu cO) duçic ghi vào phiêu châm cüa tmg bài. Trên 
phiêu châm ghi rO h, ten và chü k cüa can b châm thi; 

- Chm xong tüi nào, can bO ch.m thi phãi np tüi bài thi cüng phiu chm cho 
Trrning mon châm thi dê bàn giao cho Ban Thu k Hi dông tuyên sinh Co sâ. 

b) Ln chm thfr hai: 

- Sau khi chm ln thu nht, thành viên Ban Thu k Hi dng tuyn sinh co sârñt 
các phiêu châm thi ra rôi giao tUi bài thi cho Tnr&ng mon châm thi dê to chi'rc bôc thãm 
cho ngu?i châm lan thir hai, dam bào không giao tth l.i tui bài thi dâ châm cho chinh 
ngu&i cia chain lan thir nhât; 

- Can b chm thi ln thir hai chim trrc tip vào bài lam cüa thI sinh. Dim ch.m 
tfrng nhO phài ghi ti lê bai thi ngay canh  duqc cham; sau do, ghi diem thanh phân,. 
diem toàn bài vào ô quy djnh, ghi. rO h9 ten và k vào ô quy djnh v tat cá các tY giây lam 
bài thi cüa thf sinh; 

- Châm xong tui nào, can b ch.m thi giao tUi Ay cho Truàng môn chAm thi d bàn 
giao cho Ban Thu k HOi  dông tuyên sinh Ca si. 

4. Chm bài thi trtc nghim 

a) Các Phieu TLTN (bai lam cUã thI sinh) du phài duxçic chm bang may và phn 
mêm chuyen ding. Phân mêm châm phãi cO chirc nàng kiêm dO và xác djnh duc cãc lôi 
de châm dung theo Quy djnh thi. 

b) Trong qua trInh chrn thi, phâi b trI b phn giám sat trrc tip và lien tiic tfr khi 
mO niêm phong tüi drng Phiêu TLTN den khi kt thüc chain thi. Các thành viên tham gia 
xu l Phiêu TLTN không &rc mang theo but chI, tây vào phOng châm thi và không duc 
süa cha, them bat vào Phiêu TLTN cüa thI sinh vOi bat k' ii do gI. M9i hin tuqng bat 
thisOng deu phài báo cao ngay cho b phn giam sat và To truO'ng dê cung xac nhn và 
ghi vào biên bàn. Tat cã Phiêu TLTN sau khi cia quét và Phiêu thu bài thi duçic niêm 
phong, luu giti và bào mt ti don vj chñ trI ciim thi. 

c) Sau khi quet, phài ti&1 hành kim dO d di chiu ht li logic Va sira các li ki 
thut (neu cO) a qua trInh quet. 

d) Ott lieu quet duçc xut ttr phn mm, dàni bào cu trüc va yeu cu theo guy djnh 
hang näm cüa Ban Chi do tuyen sinh DHQG-HCM và Hi dOng tuyen sinh co s&. 

ci) Vic luu và gui bão cáo Ott 1iu theo van bàn huoiig dn cüa Ban Chi dao tuyn 
sinh DHQG-HCM và Hi dông tuyên sinh ca s0 hang 11am. 

5.Trong tnthng hçTp cAn thit, Giárn dc DHQG-HCM quyt djnh thanh 1p hoc üy 
quyen cho môt Trtthng hoäc môt don vi chuyen mon dung chuyên nganh thanh lap hôi 
dong châm thâm djnh mt phAn hoc toân b so bài thi tuyn sinh. HOi  dong Pay có tôi 
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thiu 3 ngithi, lam vic theo nguyen the nitht trI, có thâm quyen quyt djnh cui cüng v 
diem chInh thirc cüa bài thi. Vic to chiirc dôi thoai gifla hi dOng châm thâm djnh bài thi 
tuyên sinh vâi các can b châm thi, châm lai  hoc yêu câu giài trinh truâc khi kêt lun 
dim thi do ChU tjch hOi  dông châm thâm dnh quyêt djnh, trën cci si dê nghj cUa các 
thàñh viên hOi  dông. 

Diu 35. Thang dim chãm thi và xir 1 kt qua chm thi 

1. Thang dim chm thi: 

a) Thang dim chm thi mon thi hInh thirc tçr lun là thang dim 10. Các nhO duçc 
châm diem lé den 0,25 diem và không quy trôn diem tfrng phân thi, bài thi.Nêu. tong diem 
2 mon thi (cci bàn, cci sex) có diem lé 0.25 thI quy trôn thành 0.5; có diem 0.5 thI gi 
nguyen; có diem lé 0.75 thi quy trôn thành 1.0. Thang diem châm thi mon thi hInh thirc 
träc nghim là thang diem 100. 

b) Can b ph.m bài thi theo thang dim và dáp an chInh thCic dà duçic Tri.r&ng ban 
Châm thi phê duyt. 

2. Xir l k& qua chm thi: Ban Thu k Hi dng tuyn sinh cci s& so sánh kt qua 
hai lan châm thi và xir l két qua châm thi nhu sau: 

a) Nu k& qua hai ln cMm thi ging nhau thi giao tüi bài thi cho hai can b ch.m 
thi ghi diem vào bài thi rôi cüng k ten xác nhn vào bài thi; Trithng hçip diem toàn bài 
giông nhau nhung diem thành phân loch nhau thi hai can bO châm thi cCing kiêm tra và 
thông nhât lai  diem theo dáp an quy djnh; 

b) N&i kt qua ha ln chAm loch nhau 0,5 dim (theo thang dim 10) thi rut bài thi 
do cCing phiêu châm lan thir nhât rôi giao cho Truâng mOn châm thi quyêt djnh diem cuoi 
cüng. Tru&ng mon châm thi ghi diem vào bài thi va k ten xác nhn vào bài thi; 

e) Nu kt qua hai 1n ehm loch nhau t1r 1 dirn tth len (theo thang dim 10) thI i-Cit 
bài thi dO cCing phiêu châm lan th(r that rOi giao cho Triring mon châm thi to chüc châm 
lan thu ba true tiêp vao bai lam cua thi srnh bang muc mâu khac Trong trucing hap nay, 
nêu kêt qua cüa hai trong so ba lan châm giông nhau thI lay diem giông nhau lam diem 
chInh thCrc.Nêu két qua cüa hai trong ba lan châm vn loch nhau thi Trithng mônchâm 
thi lay diem trung binh cong cüa ba lan châm lam diem c14ôi cüng. Trithng mon châm thi 
ghi dim vào bài thi và k2 ten xác nh.n; 

d) NMng bài cong dim sai phãi sa 1a  ngay. 

3. Dim tuyn sinh duqc cong bó là dim trng mon tuyn sinh không quy trôn. 

Diu 36. To chfrc chm 1i và diu chinh dim bài thi 

1. Thai han  ch.m  lai:  Sau khi cong b dim thi, Hi dng tuyn sinh cci s0 nhn 
dcm xin châm 'ai  cüa thI sinh trong thi han  15 ngày k tr ngày cong bO diem và phãi trã 
li thi sinh chrn nhât là 15 ngày k tir ngày ht han  nh.n dan. ThI sinh np don xin 
châm lai  phài np l phi theo quy djnh. 

2. T chirc chm lai: 

a) Vic t chCrc ehm lai  tin hành theo tmg mon thi duâi sir diu hành tWc  tiêp 
eüa Trtxng ban Châm lai.  Da diem lam vic cüa Ban Châm iai  do Chü tjch HOi  dOng 
thyên sinh cci sOquy djnh và cüng duçc bào v thu khu vrc cham thi. 

b) Truâc khi bàn giao bài thi cho Ban Chm li, Ban Thu k3 Hi dng tuyn sinh 
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ca si tin hành the vice sau day: 

- Rut bâi thi, di chiu vói danh sách theo dOi thi sinh d kim tra di chiu s t? 
giây thi. 

- Kim tra si b tInh trng bài thi. Cong 'a  các dim tfrng phn, d& chiu vOi dim 
d cong ho dê phát hin xem có sai sot không. Nêu phát hin có sir bat thu?mg thI 1p 
biên bàn báo cáo Chü tjch tjchHOi dong tuyën sinh cci s6 quyêt djnh. 

- Tp hçp cáe bài cüa mt mon vao mOt  tüi hoe nhiu tüi, ghi r s bài và stôcUa 
trng bài hin Co trong tiii và bàn giao cho Ban Chám lai. Vic giao nhn bài giüa Ban 
Thu k Hi dông tuyên sinh ca s và Ban Châm 1i can theo dung cáo thu tiic quy djnh 
nhu khi chm dt dâu. 

- Trong khi tin hãnh các cong vic lien quan dn vic ch.m 1ti phãi cO It nht tü ba 
ngithi trâ len. Tuy dôi giü bI mt ye quan h gii:ta so báo danh và so phách cüa bài thi 
và khOng thrçic ghép dâu phách. 

- Vic chm li mi bài thi dohai can b chm thi thijc hin riêng bit trçrc tiptrên 
bài lam cüa thi sinh bang mirc có màu khác. 

c) Thng bài thi sau khi chm 1i dixqc Ban Thu k HOi dng tuyn sinh ca si xir l 
nhu sau: 

- Nu kt qua hai ln chm li khác nhau thI rut bài thi giao cho Tnthng ban Chm 
'aj to chirc châm lai lan thir ba tr1rc tiêp trên bài lam cüa thI sinh bang mrc mâu khác. Sau 
dóxulnhusau: 

+ Nu kt qua cüa hai trong ba 1n chm li ma ging nhau thI ly dim ging nhau 
do lam diem chInh thuc. 

+ Nu k& qua cüa cá ba l.n chm lai  du khác nhau thI Tnthng ban Chm li l.y 
diem trung binh cong cüa ba lan chm lam diem chInh thuc rôi k ten xác nhn. 

d) Hi dng tuyn sinh ëo si t chuc di thoai trrc tip gitta can b ch.m thi dt 
dâu vOi can b chain lti nêu thây diem châm dçct du và diem châm li cüa toàn bài cO si,r 
chênh loch nhu sau: 

- Tr 1 dim trâ len (theo thang dim 10) di vài các mon thuc khoa h9c ti.T nhiên, 
ki thut, y duqc, nông nghip; tir 10 diem trâ len (treo thang diem 100) dôi vOi mon tiêng 
Anh. 

- T 2 dim trâ len (theo thang dim 10) di vâi các mon thuOc khoa hçc xa hi, 
quân sir. 

- Truông hçip dim chênh loch my thp hcm các muc trên nhung thI sinh sau khi 
duqc châm 1ti bài ttir din khOng tiling tuyen thành trüng tuyên (va nguc lai). 

Nu Hi dng tuyn sinh co s khâng djnh dim chm dçit du sai tâi muc nói trên 
thi Hi dng tuyên sinh cc so cOng bô danh sách can bO châm thi dt du và gui cho c 
quan chü quãn dê rut kinh nghim hoc nêu thây CO biêu hin tiêu crc thi xu l theo 

Dieu 39 tha Quy djnh nay. 

i&n chm lai sau khi di thoi gifta hai cp chm và duqc Tru&ig ban ChAm lai 
trinh Chü tjch HOi  dOng tuyen sinh c sO k duyt là diem chInh thuc cüa bài thi. 

3. Diu chinh dim bài thi 
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Sau khi Cong b dim bài thi, nu phát hin cO sir nhm ln hay sai sot v dim bài 
thi, Ban Chm lai  phäi xem xét và chi diêu chinh 1a  diem bài thi (len hoc xuong) trong 
các tnr?ing hcTp sau: 

a) Cong ho.c ghi dim vào biên ban chm thi không chInh xác; 

b) Tht lac  bài thi nay tim thy hoc thiu bài thi do 1i cuia HDTS nay dà duçc thi 
bô sung và châm xong; 

c) Các cp chAm dçt du và chm 1ti xác nhn qua d& thoti là dà ehm sai loch so 
vâi thang dim chinh thuic ma Tri.r&ng ban Châm thi dà phê duyt. 

4. Dim duçc diu chinh do Trithng ban Chm lai  trInh Chui tjch Hi dng tuyn 
sinh c sO quyêt djnh, sau dO Mo cáo DHQG-HCM và thông báo cho thI sinh. 

Diêu 37. Diu kiin truing tuyn 

1. Di voi thI sinh thuc din xét tuyn, d duqc cOng nhn truing tuyn thI sinh phãi 
dt chuân chuyên mon do Thu tnthng Trixng quy djnh và dt chuân tiêng Anh di.rçic quy 
djnh tai  Diêu 8 cuia Quy djnh nay. Tnr?mg hçTp thi sinh dat  chuân chuyên mon nhung 
chi.ra dat  chuân tiêng Anh thrqc quy djnh tai  Diêu 8 cuia Quy djnh nay phái dr thi mOn 
tiêng Anh và dt chuân theo quy djnh cuia k' thi tuyên sinh trinh dO thac si', tiên si cuia 
DHQG-HCM. 

2. ThI sinh thuOc din thi tuyn duçc xét truing tuyn phãi dat  ti'x 5.0 dim tth len di 
vâi tirng mon thi ca bàn, ca sâ (sau khi d cong diem uu tiên, nêu co) và dat  chuân tiêng 
Anh diiac quy djnh tai  Diêu 8cuia Quy djnh nay hoac dat  diem thi mOn tiêng Anh tfr 50 
diem tth len dôi vài trinh do thac sT. 

3. Can ci.'r vào chi tiêu dã duvc thông Mo và tng dim hai mOn thi ca ban, ca si; dim 
phóng van xét tuyên cuia trng thi sinh, HOi  dông tuyên sinh ca s xác djnh phuang an diem 
trCing tuyên. 

4. Tm&ig hçp co nhiu thI sinh cuing tng dim hai mon thi nêu trên (dä cong Ca 
diem ixu tiên, nêu co) thI xác djnh ngithi truing tuyén theo thui t%r uu tiên sau: 

a) ThI sinh là nir uii tién theo quy djnh tai  Khoãn 4, Diu 16 Ngh djnh s 48/2009/ND-
CP ngày 19/5/2009 ye các bin pháp dam bão bInh däng giOi; 

b) Ngtthi cO dim cao han cuia mon Ca sâ cuia ngành, chuyen ngãnh; 

c) Nguii dixçic min thi ting Anh hoc ngrii có dim cao han cuia mon tMng Anh. 

5. Cong dan nlxàc ngoài có nguyen v9ng hc thac sT, tin sT tai  Vit Nam duçc thu 
trithng Tnthng can cfr vào ngành dào tao,  kêt qua h9c tp trInh dO dai h9c, thac si d 
xét tuyên. Tiêng Anh xét tuyên là ngôn ng theo quy djnh cii the cUa tirng chuo'ng trinh 
dào tao;  trithng hçip có diêu ixâc quOc tê hoc thOa thu.n hp tác giUa ChInh pM Vit 
Nam vâi chinh phui nir6c ngoài hoc to chuic quOc te ye vic tiep nhn cOng dan nuOc 
ngoài den Vit Nam h9c tp O trInh dO thac sT, tiên si thI áp diing quy djnh cuia diu uàc 
quôc te hoc thOa thun hçp tác dó 

Diu 38. Cong nhn truing tuyn 

1. Sau khi CO kt qua tuyn sinh, Chu tjch HOi  dng tuyn sinh ca sâ báo cáo Hiü 
trtthng kt qua tuyen sinh. HOi  dOng tuyên sinh casi xác djnh diem truing tuyn, duyt 
danh sách thI sinh truing tuyên theo quy dnh tai  Dieu 37 cUa Quy djnh nay. Hiu trix&ng 
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k9 quyêt djnh Cong nhan trüng tuyn trInh d thac si, trInh d tiêfl Si Va báo cáo DHQG- 
HCM. 

2. H so báo cáo kt qua thi tuyn gm: 

a) Bang tng hçip kt qua thi theo trng ngãnh; 

b) Danh sách thI sinh trñng tuyn trInh dO thac si, tin si. 

Diu 39. Chê do báo cáo, liru trfr 

1. Sau k' tuyn sinh, các Trixmg Co trách nhim báo cáo DHQG-HCM v tInh hInh 
tuyên sinh, kêt qua thi tuyên, danh sách duyt trüng tuyên, Quyêt djnh cong nhn hçc 
viên cao hQc, nghiên cfru sinh. Báo cáo so hçc viên, nghiên cfru sinh nhp hoc, so hQc 
viên dang h9c, danh sách hQc viên, nghiên cfru sinh tot nghip. 

2. Các tài lieu, h si cüa thI sinh, tài lieu cüa Tnrng lien quan dn tuyn sinh phãi 
&rçic bão qun và luu trU tai  Trtxmg theo quy djnh hin hành cüa cong tác km trtt. 

Chiroiig III 

THANH TRA, KJEMTRA, GIAI QUYET KHIEU N41, 

TOCAOVAXIXLYVIPH4M 

Diu 40. Thanh tra, kim tra 

1. Hiu tru&ng ra Quyt djnh thành 1p T Thanh tra tuyn sinh sau dai  h9c cUa 

Trumg. 

2. T thanh tra tuyn sinh cüa Trithng trách nhim kim tra, thanh tra ni b v 
cong tác tuyên sinh trInh dO thac si, tiên si tai  co sâ; dông thai, chju sr thanh tra, kiêm tra 
cong tác tuyên sinh trinh dO thac Si, tiên Si ci'ia DHQG-HCM. 

3. Ni dung thanh tra, kim tra bao gm CáC hot dng trong k' tuyii sinh. 

Diu 41. Khiu ni, tI cáo 

1. Các co quan, t chirc, cá nhân cO quyn khiu nai,  t cáo v hoat dng vi pham 
Quy djnh cila Tnrmg, ye gian ln cüa thi sinh, ye sai pham trong thirc hin tuyên sinh. 

2. Vic giâi quyt khiu nai  t cáO diiçYC th?c hin theo quy djnh cüa pháp lu.t ye 

khiêu nai,  tO cáo hin hành. 

Diu 42. Xir 1 vi pham 

1. Ngixi tham gia cong tác tuyêfl sinh là cong chiir, viên chirc CO hành vi vi phm 
Quy djnh thi (bj phát hin trong k' thi hoc sau k' thi), së bj ChU tjch HOi dong thi dinh 
chi lam cOng tác thi và dê nghj cci quan quàn 1 can bO ap ding quy djnh cüa pháp lut ye 
Cong chc, viên chüc d xir l k' lu.t theo các hInh thic sau day: 

a) Khin trách dii vOl nhng ngui vi phrn ln du các hành vi duOi mic quy djnh 
tai các Them b, c, d Khoãn nay trong khi thi hành nhim vii. 

b) Cãnh cáo di vOi nhthig ngizii có hành vi vi pham inOt  trong các li sau day: 

- cho thi sinh tr do quay cop; mang tài 1iu và 4t diing trái phép vào phOng thi 
duqc quy dnh tai  Them c Khoãn 4 Diêu 29 Quy djnh nay; 

- Chm thi không dung huOng dn chm hoc cong dim bài thi có ihiu sai sOt; 

- Ra d thi vuçt qua pham vi quy djnh; 
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- Gfri báo cáo lien quan dn tuyn sinh không dñng thii han,  không dung quy djnh 
cüa Ban Chi dao  Tuyên sinh DHQG-HCM và Hi dông tuyên sinh c s. 

c) Thy theo mirc d vi phm có th bj ha bc lining, ht ngch, cách chirc hoc 
chuyn di lam cOng tác khác dOi vâi nhfing ngithi cO hành vi vi phm mt trong các lôi 
sau dày: 

- Ra d thi sai; 

- Trirc tip giãi bài thi hoc hiiàng dn cho thI sinh hue dang thi; 

- Ly bài thi cüa thI sinh nay giao cho thf sinh khác; 

- Gian ln khi chm thi, cho dim không dung quy dnh, vtxçit khung ho,c ha dim 
cüa thI sinh; 

d) BuOc thôi vic hoc d nghj truy ci'ru trách nhim hInh sir di vài ngi1i Co mt 
trong các hành vi sai phm sau day: 

- Dua d thi ra ngoàikhu virc thi hoc dim bài giãi tr ngoài vào phOng thi trong hue 
dang thi; 

- Lam l d thi, mua, ban d thi; 

- Lam l s6 phách bài thi; 

- Si:ra chüa, them, bat vào bài lam cüa thI sinh; 

- C chüa dim trên bài thi, trên biên bàn chm thi hoc trong bang dim; 

- Dánh tráo bài thi, s phách hoc dim thi eüa thI sinh. 

d) Ngir?i lam mt bài thi cüa thI sinh khi thu bài thi, 4n chuyn và bão quãn bai 
thi, châm thi hoac CO nhu'ng sai pham khác trong cong tác to chirc thi, tu' theo tInh chat, 
rnirc d vi phm së bj xi'r l k lust theo mt trong các hinh thirc k) lust quy djnh tai  Diêu 
nay. 

2. Cong chie, vién chuc không tham gia cong tác tuyn sinh nhung cO các hành 
dng nhu: thi h, to chfrc lay dê thi ra và diia bài giài vào cho thI sinh, dua thông tin sai 
leh gay ãnh hixing xâu den k)' thi, gay rOi lam mat trot tir tai  khu virc thi sê bj xi:r phat 
pham hành chInh và dê nghj buc thOi vic. 

3. Ngrii tham gia cong tác tuyn sinh và nhirng ngu?i có lien quan dn vic th 
chuc thi không phãi là cong chiirc, viên chirc có hành vi vi pham Quy djnh thi (bj phät 
hin trong k thi hoc sau kS'  thi), tüy theo muc d, së bj ci quan có thâm quyn xi'r pht 
vi pham hành chInh và xü l theo quy djnh cüa pháp.lut ye lao dng; bj dinh chi h9c tp 
có thi han  hoc buOc thôi h9c (nêu là sinh viên, hçc viên) khi có mt trong các hành vi 
sai pharn quy djnh tai  Diem b, c, d, d Khoàn 1 Diêu nay. 

4. Các hinh thuc xir l vi phm quy djnh tai  Khoàn 1, Khoãn 2 và Khoãn 3 Diu nay 
do CG quan, to chuc co thâm quyên quyêt djnh theo quy trInh quy dnh. Ngoai các hinh 
thuc xir l" neu trên, các c quan cO thâm quyên cO the cam dam nhim nhftng cong vic 
có lien quan den thi tr 1 den 5 nàm. 

5. ThI sinh dir tuyn vi phm Quy djrth thi du bj 1p biên bàn, xir l k) lust ya 
thông báo cho thI sinh. 
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a) Khin trách d6i vâi nhfrng thf sinh phm li mOt  thn: nhln bài hoac trao di bài 
vâi thI sinh khác. Hinh thiTre nay do CBCT quyêt djnh t?i  biên bàn dirçrc lap. 

b) Cành cáo di vOi các thI sinh vi phtm mOt  trong các li sau day: 

- Dä bj khin trách mt ln nhung trong gir thi mon do vn tip t1ic vi phtm Quy 
dinh thi a mire khin trách. 

- Trao d& bài lam hoc giy nháp vâi thI sinh khác. 

- Chép bài cira thI sinh khác hoc d thI sinh khác chép bài cUa minh. 

HInh thirc k' luat cành cáo do CBCT quyt djnh tti biên bàn duqc lap, kern tang vat 
(neu cO). 

c) DInh chi thi di vOi các thI sinh vi phm mt trong các li sau day: 

- Dà bj cành cáo mt ln nhirng trong gia thi mon dO vntip tic vi phm Quy djnh 
thi a mire khiên trách hoac cãnh cáo. 

- Mang vat  diing trái phép theo quy djnh tai  Diu 29 cüa Quy djnh nay vào phOng 
thi. 

- Dira d thi ra rigoài phông thi hoac  nhan bài giãi tir ngoài vào phOng thi.. 

- Vit, ye vào t giy lam bài thi cüa minh nhung ni dung không lien quan dn bài 
thi. 

- Co hành dng gay g, de dça can bO có trách nhim trong kS'  thi hay de d9a thf 
sinh khác. 

CBCT trong phOng thi lap  biên bàn, thu tang vat  (nu cO) và báo cáo Truing diin 
thi quyêt djnh hinh thirc dinh chi thi. Nêu Truing diem thi không nhât trI thi báo cáo 
Truing Ban Coi thi quyêt djnh. 

Thi sinh bj dInh chi thi phãi np bài thi, d thi, giy nháp cho CBCT và ra khOi 
phông thi ngay sau khi CO quyêt djnh và chi duçc ra khói khu vrc thi sau 2/3 thu gian 
dôi vii mon thi tr luân và hêt th?yi gian lam bài dôi vii mon thi träc nghim khách quan. 

d) Xi l vi phm Quy djnh thi cüa thi sinh 

- Khin trách: thi sinh bj khin trách trong khi thi mon nào së bj tnt 25% t&ig s 
diem bài thi cia mon dO. 

- Cành cáo: thI sinh bj earth cáo trong khi thi mon nào së bj tn 50% thng s dim 
bài thi cia mon dO. 

- Dinh chi thi: thI sinh bj dInh chi thi mon thi nao së bj dim 0 (khong) mon thi dO 
và bj hiry kêt qua tuyn sinh. 

d) Tithe quyn vào h9e i các truing ngay trong näm dO và tithe quyn thani dr kS' 
thi trong hai nän tiêp theo dôi vii nhüng thI sinh vi ph.m mOt  trong các li sau day: 

- Già mao  h sr d hiring ch dO uu tiên, khuyn khIch. 

- Sir dimng van bang, chirng chi, giy ching nhankt qua thi không hcrp pháp. 

- D nguii khác thi thay, lam bài thay dirii mi hInh thirc. 

- Co hành dOng  gay ri, phá hoai k' thi; hành hung can bO hoc thI sinh khác. 
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e) Di vOi the hành vi vi phtm CO du hiu hInli sir thi các Co quan quãn 1 giáo diic 
1p ho so gui co quan có thâm quyên xem xét truy cüu trách nhim hinh si theo quy 
djnh; dôi vâi các trixông hcip vi phm khác, tuS'  theo tInh chat và mirc d vi phim së xi.r 1 
k 1ut theo các hinh thirc d quy djnh tui Diêu nay. 

Chtro'nglV 

TO CH1C THTC HIN 

Oiéu 43 Quy djnh. nay duçxc ap ding tr k' thi tuyn sinh sau di h9c näm 2021 

Diu 44. Can cu tInh hinh thtjc th, Hiu tru&ng xm xét, quyt djnh diu chinh, b 
sung eác diêu khoãn cüa Quy djnh nay 



PhtthicI 

QUY TRINH XET TUYEN TRINH DQ TH4C SI 

(Kern theo QujIt djiih s ........./QD-DHQTngay... tháng... näm 2021 
cia Hiu trzthng Truàng Dgi hQc Quôc te) 

1. Biiàc 1 (Sotuyn): Tfrng thành vien cüa Tiu ban chuyên mon dánh giá näng lirc 
h9c tp và nghiên cfru cüa thI sinh thông qua ho sa däng k xét tuyên cao hçc, kêt qua 
hc tp ô trInh d dti hçc, thac sT; trInh dO tiêng Anh; thành tich nghiên c1ru khoa hçc, 
giài thithng các k thi Olympic dà dat  duçc,... 

2. Bi.râc 2 (Phông vn): Can dr theo k hoach phóng v.n cüa HOi  dông tuyn sinh 
do sâ cong ho, các thãnh viên cüa tiêu ban tiên hành phông van tmg thI sinh, Các nOi 
dung phóng van bao gom: kiên thirc chuyén môn, k näng nghiên cfru, k5 näng sang tao, 
khà näng lam vic nhóm.....Các thành viên cüa tiêu ban cho diem dánh giá thI sinh theo 
thang diem 10 theo các tiêu chI và thang diem do Thu trithng Trtxmg quy djnh. 

3. Buâc 3 (Tng két dim dánh gia): Tnrrng Tiu ban chuyên m6n thng hçrp kt 
qua dánh giá cüa cad thành viên. Diem dánh giã cüa tiu ban chuyen mon là diem trung 
bIiih cong cña cad thành viên va lam trOn den 2 chi:t so sau dâu phây. Tni?mg hçip eác 
diem dánh giã cUa trng thành viên chênh 1ch qua 2.0 diem so vOi diem trung binh thI 
truàng tiêu ban can phãi to chirc dôi thoai dê thông nhât diem cuôi dung. Tru&ng Tiêu 
ban chuyên mon np bang diem dánh giá thI sinh ye Ban thu k HOi  dong tuyên sinh co 
sf1. 

4. Buâc 4 (cong b6 danh sách thI sinh duqc xét tthng tuyn): Ban thu k HOi  dng 
tuyên sinh co s có trách nhim kiêm tra ho so do Truâng ban chuyên mon nOp 'at; l.p 
danh sách cad thI sinh có diem trung bInh phOng van? 5.0 theo thir tir uu tiên diem ttir cao 
xuOng thâp theo trng ngành. Can ci'r theo chi tiêu duçrc xét tuyên do Thu tnthng thông 
nhât truâc kS'  thi, Ban thu k) HOi  dông tuyên sirih ccr sr trinh danh sách dê nghj trüng 
tuyên cho I1-lOi dOng tuyên sinh co s0 xem xét, xác djnh danh sách dê nghj thI sinh trüng 
tuyên, trInh }iiu tnthng phê duyt. 



Phu1iicII 

QUY TRINH XET TUYEN TR1NH DQ TIEN SI 

(Kern theo Quylt djnh s ........./QD -DHQT ngày... tháng... nárn 202] 
cia Hiu trwó'ng Trw&ng Dgi hQc Quôc tê) 

1. Khoa xay dmg thang dim dánh giá thi sinh theo thang dim 10. 

2. Thành viên Tiu ban chuyên mon xét so tuyn h so dir tuyn, kt qua hc tp 
trInh d dai  hoc, thc Si; trInh d tiéng Anh; thành tIch, cong trInh nghien c1ru khoa h9c 
dà có cUa thI sinh; cht hiqng bài lun ye van dê nghien cfru 

3. ThI sinh trinh bay bài 1un v vn d nghien ciru tnxc Tiu ban chuyên mon. Các 
thành vien Tiêu ban chuyên mon phOng van trirc tiêp thI sinh dê dánh giá ngithi d,r tuyên 
ye tu chat can cO cüa mt nghien ciru sinh; nghia khoa h9c, thirc tin và tInh khã thi cüa 
bài lun nghien ci.Tru, ye kiên nh.n xét dánh giá cUa hai thu giói thiu, van dê d djnh 
nghien ciru cüa ngixii dir tuyên có phü hqp vâi ngành dào tio ... Các thành viên Tiêu ban 
chuyên mon phài có nhn xét, dánh giá và cho diem thI sinh theo quy djnh. 

4. Trmrng Tiu ban thng hçp kt qua phOng vn. Dim dánh giá cüa Tiu ban là 
dim trung binh cong cUa các thành viên. Trtr&ng hcip các diem dánh giá cüa trng thành 
viên chênh 1ch qua 2.0 diem so vâi diem trung bInh thI tnthng tiêu ban can phãi to chirc 
dôi thoi dé thông nhât diem cuôi cüng. Trithng Tiêu ban chuyên mon np bang diem 
dánh giá thI sinh ye Ban thu k HOi  dOng tuyên sinh cci si. 

5. Ban thu k Hi dng tuyn sinh cci si có trách thim kim tra h so doTru&ng 
ban chuyên mon np 1i; 1p danh sách các thI sinh cO diem trung bInh phông van? 5.0 
theo thcr tr iru tiên diem tr cao xuOng thâp theo trPg ngành. Can cur chi tiêu dirge xét 
tuyen, Ban thu k Hi dông tuyen sinh cci s& trInh danh sách de nghj trüng tuyên cho HOi 
dOng tuyên sinh co s0 xem xét, xác djnh danh sách dê nghj thI sinh truing tuyen, trInh Thu 
trur1ng Tru?mg phê duyt. 
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Phu hic III 

QUY TRINH PHONG VAN TRINH DQ THAC SI 

(Kern theo Quylt djnh s ........./QD-DHQT ngày... tháng... nàrn 2021 
cia Hiu trzthng Trw&ng Dgi hQc Quóc tê) 

1. Chun bj: Chü tjch Hi dng phóng vn di nhn d thi, Thu k Hi dng 
(TKHD) phóng van kiêm tra may thu am, pin, dam bão may hot dng tot. 

2. PhOng van: 
a) Mi thI sinh sau khi bóc dê thi së có 15 phüt chuân bj và có 15 phüt phông van. 

b) TKHID gi thj sinh thir nht vào phOng thi. 

c) ThI sinh bóc d thi và chun bj bài 15 phüt. 

d) Sau 13 phüt, TKHD gçi thI sinh k tip, b6c thäm d thi và chun bj 15 phüt. 

d) Sau 15 phüt, gQi thI sinh thur nhât len phóng van. Trong qua trinh phông v.n, 
TKHD ma may ghi am ghi li qua trInh phOng van. Khi bat dâu ghi am, TKHD dc ten 
thf sinh vào may và tién hành ghi am. Sau khi kêt thüc phóng van thI sinh, TKBD dirng 
may. 

e) TKHD ghi biên bàn toàn hO qua trInh phOng v.n. 

g) Sau khi phOrig vn 15 phüt, HOi  dng cho dim thI sinh. 

h) TKHJi m?ñ thi sinh dà chun bj len phOng vn và tip tVc  mi thI sinh k tip 
vào phông thi. 

k) Qua trinh tip t%lc ltp 1i tü buâc 2 cho dn khi h& s6 thI sinh dr phóng vAn. 

3. Kt thüc: Sau khi kt thüc phóng vAn, HOi  dng  hOi )2, TKHD hoàn tAt các thu tiic 
bao gOm: file ghi am, biên bàn phOng van, phiêu cham diem, phiêu tng két diem cüa hOi 
dong; tOng kêt diem cüa các thI sinh trinh Chñ tjch HOi  dông phOng van k và bàn giao 
cho HOi  dông Tuyn sinh. 



Phit Iiic IV 

YEU CAU oOi vOi BAI LUN yE flJ  D!NH NGHIEN CU CUA THI SINH 
vA CAC DIEM CAN DANH GIA THI SINH CUA TIEU BAN CHUYEN MON 

(Kern theo Quyét djnh so'........./QD-DHQT ngày... tháng... nàrn 2021 
cza Hiçu trirO'ng Trzthng Dgi hQc Quôc tê) 

1. Yêu cu dM vói bài Inn v dir djnh nghiên cfru cüa thI sinh: 

Bài 1un v dr djnh nghiên ciru c.n phân ánh trI tue,  nhUng dim manh  và tich circ 
cüa ngithi viêt, trinh bay bang mOt  van phong trong sang, rO rang, qua do cung cap mt 
hinhãnh rO net ye thI sinh, vâi nhü'ng thông tin mâi me (không 1p 1a  nhctng thôngtin có 
the thây trong ho sci nhix kêt qua h9c tsp, nghiên cUu...). Bài 1un dài 3 - 4 trang,gôm 
nhttng ni dung chInh sau day: 

a) L do 1ra ch9n d tài, linh vrc nghiên ciru 

b) Miic tiêu và mong mun dat  thrc khi däng k di hçc nghiên cthi sinh. 

c) L' do lira chçn Tnrng (nai thI sinh däng k dir tuyn). 

d) Nhttng dir djnh và k hoach d dat  dtrc nhüng mic tiéu mong mun. 

ci) Kinh nghim (v nghien ciru, v thirc th, hoat dng xä hi và ngoi khóa khác; 
kiên thirc, sir hiêu biêt và nhftng chuân b cüa thI sinh trong van dê dir djnh nghiên cüu, 
phãn ãnh sir khác bit cüa Ca nhan thI sinh trong qua trInh h9c tp tnxàc day Va nhung 
kinh ngliim cia co. L giãi ye nhüng khiêm khuyêt hay thiêu sot (nêu co) trong ho sa nhu 
kêt qua h9c dai  h9c, thac si chixa cao... 

e) Dir kin vic lam và các nghien cfru tip theo sau khi tot nghip. 

g) D xut ngi.thi huàng dn (nu co). 

2. Nhfrng dim cn dánh giá v thI sinh nghiên cü'u sinh cüa tiu ban chuyên mon 

Ngoai các tiêu chI dánh giá bài lun nghien cru sinh hin dang duçic ap diing tai 
Tnrrng; các thành viên tiêu ban chuyênmOntthong qua các câu hOi phóng van dê dánh 
giá them ye kiên thirc chuyên mOn và nhi:tng tu chat can có cña mt nghien ciru sinh,vI d1i 
nhu: 

a) Kin thtirc chuyên mon 

b) K5 näng nghiên ciru 

c) Khã nang lam vic theo nhóm 

d) Khã näng sang tao  (th hin each suy nghi cüa thI sinh khi giãi quyt vn d 
trong 1mb vrc chuyên mon ma thI sinh li.ra chçn) 

ci) K5 nang vi& 

e) Khã näng phân tIch vn d 

g) Miic dIch cho nghiên ciru 

h) TInh cn then, chin chân (th hin thI sinh là ngithi có trách nhim và dáng tin 
cay) 

i) Tinh tr tin (khã näng giãi quyt nhttng tlnh hung kbO khän và thách thCrc) 
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k) Tim nang nhu mOt can b giãng day 

1) Tim näng d& vâi sir tin bO ngh nghip. 



Phu luc V 
OVBTTIENSi 

(Kern theo Quyet djnh s. /QD-DHQTngay... tháng...nàrn 2021 
cia Hiu tricózg Tric&ng Dgi hQc Quoc tê) 

1. Déi tuçing và diu kin dir tuyn: 

a) Diu kin dr tuyn: 

- Ngxi dir tuyn chirong trmnh dir bj tin sT phãi dáp 1rng các diu kin sau: 

- CO bang tht nghip dai  h9c chinh quy 1oi giOi cO dim trung bInh tIch luy tcr 8.0 
(theo thang diem 10 tth len), hoc tot nghip di h9c chInh quy 1oi khá cO dim trung 
bInh tIch lüy tr 7.5 tth len (theo thang diem 10 trâ len) va cO It nhât mt cong b khoa 
hc chuyên ngãnh thuc danh miic daçic HOi  dong giáo su nhà mrâc cong nhn, hoc có 
tot nghip thc sT cüng ngành hoc thuc danh sách ngành gân disçrc duyt theo d an ma 
ngành ci.'ia ngành dir tuyên. 

- CO d cirong nghiên ci'ru so b v linh vrc nghiên ctru. 

- Co xác nhn dng hixàng dn cüa can b hiràng dn d%r kin. 

b) Di tuqng di tuyn: 

- Ngix?ii dir tuyn các chirong trmnh tin si chua dáp ing dü các diu kin dir tuyn 
chinh thirc gOm chirng chi tiêng Anh dâu vào theo quy djnh hin hành valhoac cong bô 
khoa hc dirge xét tham gia h9c h dir bj tiên si truóc khi 1rng tuyen chmnh thirc. 

- Trong thOi gian tida 24 tháng, ngu?ri h9c dij bj tin si tin hành hoàn thin, b 
sung các diêu kin con thiêu dê dirge xét tuyen NCS chInh thirc 

1. Tuyn sinh và t chi'rc quãn l dào to dir bj tin si: 

Trumg së t ch(rc xét tuyn d? bj tin si d& vài ngành tuyn sinh cO tir 03 h so dü diu  / kin dir tuyen trO len. 

a) Phuong thirc vàthai gian tuyn sinh: 

- Thành viên Tiu ban chuyên mon xét so tuyn h so di,r tuyn, kt qua h9c tp O 
trInh dO dai h9c, thtc si; trInh dO ngoi ngU (nêu co); thành tIch va cOng trInh nghiên ciu 
khoa hc (neu cO), và chat hiçmg bài lun ye van dê nghien c&u. 

- ThI sinh trInh bay bài 1un v v.n d nghien clru tnrfcc Tiu ban chuyên mon. Các 
thành vien Tiêu ban chuyên mon phOng van tr1rc tiêp thI sinh dê dánh giá ye näng lc can 
có cüa mOt  NCS; nghTa khoa h9e, thijc tin và tInh khã thi eüa bài lun nghiên eüu, ye 
kiên nhn xét dánh giá cüa hai thu giOi thiu, van e dr djnh nghien ciiru cüa nguai dir 
tuyn cO phU hgp vâi ngành dào tao. 

- Tru&ng Tiu ban chuyen mOn tng hçrp kin dánh giá cüa các thành viên và xác 
nhn danh sách lrng viên dirge tham gia hçc h dçr bj. 

b) Thai gian tuyn sinh: theo các dgt tuyn sinli tin si chinh thirc, dirge t chfrc hai 
1n.trong näm và hai 1n b sung do KhoalTrung tam dêxuât khi cO ho so dang k. 

c) Phông DTSDH trInh HOi  dng tuyn sinh v vice  t chire tuyn sinh NCS dr bj 
sung khi có ~ 03 hO so dU diêu kin cüa ngành to chirc tuyên sinh. 
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2. T chirc và quãn 1 hott dng dào tao: 

a) Ngi.thi h9c dij bj tin sT hoàn thãnh ti da 50% thng kh& hrng h9c t.p cüa 
chuang trInh bao gôm các mon trong h9c phân ho sung, h9c phân chInh thIrc và các 
chuyên dê cüa chwmg trInh tiên si ngành tumg rng. 

b) Th?yi gian dào tao  dir bj tin Si: 

- Thñ gian dào tao di,i bj tin Si: ti da 24 tháng (k ffr khi Co quyt djnh cong nh.n 
trüng tuyên h d%r bj tiên si); 

- Ngu?ñ hQc d%r bj tin sT dixçrc uu tiên xét tuyn vào dqt tuyn sinh gn nht ngay 
khi bô sung dü diêu kin dx tuyên NCS chinh thirc. 

c) Quyn lçTi cüa ngix?i h9c dir bj tiên Si: 

- Di.rçxc tham gia h9c tip, nghiên cfru cüng các NCS chInh thi'rc; 

- Duac tham gia cac chucmg trmnh dão tao,  bi dung tin tMn si, phucing pháp 
nghién cru khoa h9c; 

- Duçic tIch Iüy các tin chi trong chumg trinh dào tao  tin si tuang i'rng, nhung 

không qua 50% so tin chi cüa chuong trInh; 

- Dirçc tip cn các ngun tài 1iu, sfr diing thu vin, các trang thiêt bj thI nghirn 
phtc vi cho hQc tip,  nghiên ciru khoa hQc vã thijc hin 1un an; 

- Ouqc tham gia nghiên ctiru khoa hçc và cOng b6 cac bài báo khoa h9c lien quan 
den dê tài nghiên ciru. Các bài báo khoa hçc, kêt qua nghiên ciru nay di.rçc si'r diing trong 
qua trInh lam NCS chInh thirc; 

- Th&i gian hQc dir bj tin si không tInh trong thai gian dào tad  ti si; 

- Dircyc iru tiên xét tuyn NCS chinh thüc khi có dü diéu kin. 

d) Trách nhim cüa ngirii hçc dir bj tin si 

- Tuân thu cãc quy djnh v h9c tip, nghiên ciru cüa c sO' dào tao; 

- Thirc hin cac nghia vi tài chInh di vOi qua trinh dào tao  theo quy djnh cUa ccy SO' 
dào tao.  Cc sO' dao tô xay ding quy dnh ii the ye kinh phi cho chi.rong trInh dir bj tin 
Si; 

- Trong thO'i gian t& da 24 tháng, nguO'i hQc d? bj tin si phài hoànthin, b sung 
các diêu kin dir tuyên cOn thiêu dê duçic xét tuyen nghiên cru sinh chfnh thirc; 

- Hoàn thành chucmg trInh tin tin si; 

- Các trách nhim khác theo quy djnh cüa Co sO' dao tao. 
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