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Phụ lục 6 

Thông tin tuyển sinh đào tạo thạc sĩ  

Chuyên ngành Quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng 

(Kèm theo văn bản hướng dẫn số  202 /TB-ĐHL ngày 01 tháng 03 năm 2023  

 của Hiệu trưởng trường Đại học Luật, ĐHQGHN) 

Trường Đại học Luật Đại học Quốc gia Hà Nội là cơ sở giáo dục đầu tiên tại Việt Nam 

triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đưa vấn đề phòng, chống tham nhũng 
vào chương trình giảng dạy, dưới hình thức một môn học riêng cho sinh viên đại học từ năm 

2012. 

Được sự ủng hộ và cho phép của Đại học Quốc gia Hà Nội và các cơ quan, tổ chức 
hữu quan, Trường Đại học Luật Đại học Quốc gia Hà Nội đã xây dựng và tổ chức thực hiện 

Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng 
kể từ năm 2018.  

Chương trình đào tạo 2 năm, cung cấp một lượng kiến thức toàn diện và chuyên sâu 
về các vấn đề lý luận, pháp lý, thực tiễn về quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng 
trên thế giới và ở Việt Nam. Năm 2023, Chương trình thạc sĩ chuyên ngành Quản trị nhà nước 
và phòng, chống tham nhũng của Khoa tuyển sinh khoá thứ 6, niên khoá 2023 - 2025, với chỉ 
tiêu 15 học viên. 

Quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng là các vấn đề rất cấp thiết song còn 
khá mới mẻ ở Việt Nam. Đây là chương trình đào tạo bậc thạc sĩ đầu tiên và hiện là duy nhất 
trong lĩnh vực này ở nước ta. Chương trình cung cấp một lượng kiến thức hiện đại, toàn 
diện và chuyên sâu về các vấn đề lý luận, pháp lý, thực tiễn về quản trị nhà nước và phòng, 

chống tham nhũng trên thế giới và ở Việt Nam. Trong bối cảnh ở nước ta hiện nay, khi Đảng 
và Nhà nước và toàn xã hội đang nỗ lực thúc đẩy hiệu quả quản trị nhà nước và phòng, 

chống tham nhũng, kiến thức của chương trình là rất cần thiết với cán bộ, chuyên viên đang 
làm việc trong nhiều cơ quan của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là các cơ quan nội chính, 
kiểm tra, thanh tra và cơ quan tư pháp. Bên cạnh đó, kiến thức của chương trình cũng cần 

thiết cho các cán bộ, chuyên viên đang làm việc cho các tổ chức xã hội, tổ chức quốc tế, tổ 
chức phi chính phủ, các doanh nghiệp và cơ quan báo chí. 

Đối với các cơ sở giáo dục, đào tạo, Chương trình này cũng rất cần thiết và hữu ích 
trong việc xây dựng nguồn nhân lực, bởi theo Đề án đưa nội dung phòng, chống tham nhũng 

vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng (ban hành theo Quyết định số 137/2009/QĐ-
TTg, ngày 02 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ), mục tiêu đầu tiên là “Xây 
dựng đội ngũ giáo viên, giảng viên có năng lực giảng dạy về phòng, chống tham nhũng 

trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp; trường hành chính, quản lý nghiệp vụ thuộc 
Đảng, cơ quan nhà nước; thuộc tổ chức chính trị – xã hội; thuộc lực lượng vũ trang; trường 

trung học phổ thông”.  

Những điểm đặc biệt của Chương trình bao gồm: 

1. Chương trình có sự kết nối và hợp tác với nhiều cơ quan, tổ chức trong nước và đối 
tác quốc tế. 

2. Hệ thống học liệu phong phú với hàng ngàn đầu mục tài liệu chuyên ngành cả bằng 

tiếng Anh và tiếng Việt trên thư viện và trang dữ liệu online đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên 
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cứu của học viên. Nhiều học liệu là sách chuyên khảo, tham khảo được cung cấp miễn phí 
cho tất cả học viên.  

3. Có nhiều hội thảo, seminar về các vấn đề khác nhau về quản trị nhà nước và phòng, 

chống tham nhũng được tổ chức cho phép, khuyến khích các học viên tham gia nghiên cứu 

và thảo luận. 

4. Chương trình được xây dựng theo cách tiếp cận đa ngành, thực hiện theo phương 

pháp giảng dạy hiện đại, lấy người học làm trung tâm, có sự tham gia của người học.  

5. Thời gian học linh hoạt, phù hợp với học viên đang làm việc. 

6. Danh mục các ngành phù hợp 

6.1. Danh mục các ngành phù hợp không phải bổ sung kiến thức: Luật hiến pháp và 

luật hành chính; Luật dân sự và tố tụng dân sự; Luật hình sự và tố tụng hình sự; Luật kinh tế, 

Luật quốc tế; Luật kinh doanh 

6.2. Danh mục các ngành phù hợp phải bổ sung kiến thức: 

- Nhóm 1: Một số ngành thuộc nhóm ngành ‘ An ninh và trật tự xã hội” gồm: Trinh 

sát an ninh, Điều tra hình sự, Quản lí nhà nước về an ninh trật tự, Thi hành án hình sự và hỗ 

trợ tư pháp, Tham mưu chỉ huy công an nhân dân. 

- Nhóm 2: Một số ngành thuộc nhóm ngành Quản trị - Quản lí gồm: Khoa học quản 

lý; Quản lí công. 

- Nhóm 3: Các ngành Khoa  học chính trị; Chính trị học; Xây dựng Đảng và chính 

quyền nhà nước; Quản lí nhà nước. 

- Danh mục các học phần bổ sung kiến thức: 

Thí sinh có bằng tốt nghiệp một số ngành khác có liên quan mật thiết đến quản trị nhà 

nước và phòng, chống tham nhũng (tại mục 1.6.2 của Phụ lục 3.) phải học chương trình bổ 

sung kiến thức gồm 6 học phần, 24 tín chỉ để đáp ứng đủ điểu kiện dự tuyển tuyển sinh. Các 

học phần phải học bổ sung bao gồm: 

Stt Tên học phần Số tín chỉ 

1. Lý luận chung về nhà nước và pháp luật 4 

2. Lịch sử nhà nước và pháp luật 4 

3. Luật hiến pháp Việt nam 4 

4. Luật hành chính và tố tụng hành chính Việt Nam 4 

5. Luật dân sự và tố tụng dân sự Việt Nam 4 

6. Luật hình sự và tố tụng hình sự Việt Nam 4 

 Tổng số 24 

 

Thí sinh có bằng tốt nghiệp một số ngành khác có liên quan mật thiết đến quản trị nhà 

nước và phòng, chống tham nhũng (tại mục 6.2.) phải học chương trình bổ sung kiến thức 

gồm 6 học phần, 24 tín chỉ để đáp ứng đủ điểu kiện dự tuyển tuyển sinh. Các học phần phải 

học bổ sung bao gồm: 
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Stt Tên học phần Số tín chỉ 

1. Lý luận chung về nhà nước và pháp luật 4 

2. Lịch sử nhà nước và pháp luật 4 

3. Luật hiến pháp Việt nam 4 

4. Luật hành chính và tố tụng hành chính Việt Nam 4 

5. Luật dân sự và tố tụng dân sự Việt Nam 4 

6. Luật hình sự và tố tụng hình sự Việt Nam 4 

 Tổng số 24 

 


