
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GTVT 

 

Số:          /TB-VKHCN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày         tháng       năm 2013 

THÔNG BÁO  

Về việc tuyển sinh nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2013 

Kính gửi: ……………………………………………………. 

 Viện Khoa học và Công nghệ GTVT thông báo kế hoạch tuyển sinh nghiên 

cứu sinh đợt 2 năm 2013 nhƣ sau: 

1. Các chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ 

- Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Mã số: 62 58 02 08 

- Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông   Mã số: 62 58 02 05 

2. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển  

3. Hình thức đào tạo 

a) Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ đối với ngƣời có bằng thạc sĩ là 3 năm tập 

trung liên tục; đối với ngƣời có bằng tốt nghiệp đại học là 4 năm tập trung liên tục. 

b) Trƣờng hợp nghiên cứu sinh không theo học tập trung liên tục đƣợc và đƣợc 

Viện chấp thuận, chƣơng trình đào tạo và nghiên cứu của nghiên cứu sinh phải có 

tổng thời gian học và nghiên cứu nhƣ qui định tại điểm a nêu trên, trong đó có ít 

nhất 12 tháng tập trung liên tục tại Viện để thực hiện đề tài nghiên cứu. 

4. Điều kiện dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ 

Ngƣời tham dự xét tuyển nghiên cứu sinh phải có các điều kiện sau: 

a) Có bằng thạc sĩ phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển hoặc có bằng tốt 

nghiệp đại học hệ chính quy loại khá trở lên, phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự 

tuyển và đã có ít nhất hai năm công tác trong lĩnh vực học tập. 

b) Có một bài luận về dự định nghiên cứu, trong đó trình bày rõ về đề tài hoặc 

lĩnh vực nghiên cứu, lý do chọn cơ sở đào tạo, kế hoạch thực hiện trong từng giai 

đoạn của thời gian đào tạo, những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết và những 

chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu; dự kiến ứng 

dụng kết quả nghiên cứu sau khi hoàn thành luận án; đề xuất ngƣời hƣớng dẫn. 

c) Có hai thƣ giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học nhƣ Giáo 

sƣ, Phó giáo sƣ hoặc học vị Tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc một thƣ giới thiệu của 

một nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành và 

một thƣ giới thiệu của thủ trƣởng đơn vị công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn 

với thí sinh. Những ngƣời giới thiệu này phải có ít nhất 6 tháng cùng công tác hoặc 

cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh. Thƣ giới thiệu phải có những nhận xét, 

đánh giá về năng lực và phẩm chất của ngƣời dự tuyển. 

d) Đƣợc cơ quan quản lý nhân sự giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ. 

5. Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ của ngƣời dự tuyển  

a) Ngoại ngữ yêu cầu là: Tiếng Anh. 

b) Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tƣơng đƣơng cấp độ B1 (bậc 3/6) trở lên 

theo khung tham khảo Châu Âu chung về ngoại ngữ, trong thời hạn 2 năm tính đến 

ngày dự tuyển NCS do một trƣờng đại học trong nƣớc đào tạo ngoại ngữ cấp, hoặc 



tốt nghiệp đại học hoặc thạc sỹ đƣợc đào tạo ở nƣớc ngoài, hoặc bằng tốt nghiệp đại 

học ngoại ngữ Tiếng Anh. 

6. Hồ sơ xét tuyển 

Hồ sơ dự xét tuyển nghiên cứu sinh bao gồm đầy đủ các giấy tờ sau đây: 

a) Đơn xin dự tuyển (theo mẫu số 1). 

b) Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phƣơng nơi cƣ trú đối với ngƣời dự 

tuyển thuộc diện học tự do hoặc của cơ quan đối với ngƣời dự tuyển đang công tác) 

(theo mẫu số 2). 

c) Lý lịch khoa học (theo mẫu số 3).  

d) Giấy chứng nhận đủ sức khỏe của một bệnh viện đa khoa (có giá trị trong 

thời gian 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ). 

e) Các văn bản sau: 

- Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp đại học, thạc sỹ và bảng điểm tƣơng ứng; 

- Bài luận về dự định nghiên cứu; 

- Các thƣ giới thiệu; 

- Xác nhận trình độ ngoại ngữ; 

- Quyết định hoặc công văn của cơ quan cử/cho phép đi học hoặc xác định thân 

nhân của địa phƣơng cƣ trú (đối với ngƣời chƣa đi làm); 

f) Bản sao chụp các bài báo khoa học đã công bố (nếu có). 

g) Hai phong bì ghi sẵn địa chỉ và có dán tem. 

h) Bốn ảnh cá nhân 4×6. 

i) Các văn bản khác (nếu có). 

Toàn bộ hồ sơ đựng trong túi hồ sơ khổ 25-34 cm. 

7. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển. 

- Thời hạn nộp hồ sơ trƣớc ngày 15/11/2013 

- Thời gian xét tuyển hồ sơ: sau ngày 15/11/2013 

Hồ sơ xin gửi về:   

Phòng Tổ chức Hành chính, Viện Khoa học và Công nghệ GTVT 

Số 1252 Đƣờng Láng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. 

Điện thoại: (04) 3 766 44 35 Fax: (04) 3 766 44 35 

 
Nơi nhận: 
-Bộ Giáo dục và Đào tạo (để báo cáo); 

-Bộ GTVT (để báo cáo); 

-Lƣu: VT, TCCB, 

 

VIỆN TRƢỞNG 

 

 

 

 

 

PGS.TS Nguyễn Xuân Khang 

 

 

 

 

 

 



Mẫu số 1 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

……….., ngày …….. tháng …… năm 201… 

 

ĐƠN XIN DỰ TUYỂN NCS 

 

Kính gửi : Viện trƣởng Viện Khoa học và Công nghệ GTVT 
 

Tên tôi là: ……………………………………………. ….. Nam (Nữ): ……………… 

Dân tộc: ………………………………………. 

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………….. Nơi sinh (tỉnh): …………………… 

Nguyên quán: ………………………………………………………………………… 

Chức vụ và nơi làm việc: ……………………………………………………………… 

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………… 

Năm bắt đầu vào nghề: ……………………………………………………………. …… 

Đã tốt nghiệp đại học ngành: …………………………………………………………… 

Chuyên ngành: ………………………………………………. Loại: ………………… 

năm: ……………… Hệ: ………………… tại Trƣờng Đại học ……………………… 

 Theo thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh số …….  ngày ….. tháng …. năm 2012 

của Viện. Xét khả năng và nhu cầu công tác, tôi làm đơn này. Kính đề nghị Ông Viện 

trƣởng cho tôi đƣợc dự tuyển NCS Chuyên ngành ………………, khoá năm 2013 do Viện 

đào tạo. 

 Tôi xin thực hiện đầy đủ các yêu cầu và quy định của Viện. 

 Địa chỉ liên hệ …………………………………………………………………… 

 Điện thoại CQ ……………….. NR ……………… DĐ …………………………  

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN 

(hoặc của chính quyền địa phƣơng) 

NGƢỜI LÀM ĐƠN  

  

 

 

 

 

 

 



Mẫu số 2 

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GTVT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH  

 

 

Ảnh màu 

(4 x 6 cm) 

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):  

2) Tên gọi khác:  

3) Sinh ngày: ....tháng  ...  năm 19..., Giới tính (nam, nữ): Nữ 

4) Nơi sinh: .... 

5) Quê quán: ........................... 

6) Dân tộc:  Kinh                              7) Tôn giáo:    Không 

8) Nơi đăng ký bộ khẩu thƣờng trú: ......................... 

9) Nơi ở hiện nay: ............................... 

10) Chức vụ, đơn vị công tác hiện tại: 

11) Địa chỉ cơ quan: ………….  

12) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam:............, Ngày chính thức:........... 

13) Ngày nhập ngũ:…/…/……, Ngày xuất ngũ: …/…/…… Quân hàm cao nhất: ........  

14) Số chứng minh nhân dân:  ..........Ngày cấp: ......... 

15) Địa chỉ liên hệ:  

16) Tóm tắt quá trình công tác 

Từ tháng, năm đến 

tháng, năm 
Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác  

  

  

17) Quan hệ gia đình: Cha, Mẹ, Vợ (hoặc chồng), các con, anh chị em ruột 

Mối 

quan hệ 
Họ và tên 

Năm 

sinh 

Nghề nghiệp, chức vụ, đơn vị công tác, học 

tập hoặc nơi ở  

Cha    

Mẹ    

Lời cam đoan: Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu có gì sai tôi 

xin chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật./. 

Hà Nội, ngày…… tháng …. năm 2012 

Xác nhận của Thủ trƣởng cơ quan công tác 

hoặc của UBND xã, phƣờng  

(Ký tên, đóng dấu) 

 

Ngƣời khai 

 (Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 



Mẫu số 3 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

 

BẢN KHAI LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

PHẦN I 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

1. Họ và tên: 

2. Ngày tháng năm sinh: 

3. Quốc tịch: 

4. Quê quán: 

5. Nơi đăng ký thƣờng trú: 

6. Năm vào biên chế: 

7. Thâm niên công tác: 

8. Học vị: 

I) Quá trình đào tạo: 

Từ tháng, năm - 

đến tháng, năm 

Chuyên ngành 

đào tạo, bồi 

dƣỡng 

Tên trƣờng 

 

Hình thức đào 

tạo 

Văn bằng, 

chứng chỉ, 

trình độ gì 

     

II) Quá trình công tác: 

Từ tháng, năm đến 

tháng, năm 

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, 

tổ chức xã hội), kể cả thời gian đƣợc đào tạo, bồi dƣỡng về chuyên 

môn, nghiệp vụ,...... 

  

PHẦN II 

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

I) Công trình, đề tài nghiên cứu: 

TT 
Tên chƣơng trình, 

đề tài 

Cấp 

quản 

lý 

Thời gian 
Chủ trì hoặc tham 

gia 
Ghi chú 

Bắt đầu 
Nghiệm 

thu 
Chủ trì Tham gia 

        

II) Các công trình nghiên cứu, bài báo đã công bố: 

 

Tôi cam đoan lời khai trên là đúng sự thất, nếu có điều gì sai trái tôi xin hoàn toàn chịu trách 

nhiệm./. 

 Hà Nội, ngày      tháng     năm 201.. 

Ngƣời khai 

 


