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PH�N 2: M�C TIÊU �ÀO T�O, ��I T��NG TUY�N SINH 

2.1 Nh	ng c
n c� l�p � án 

�� án m� ch��ng trình �ào t�o ti�n s	 HHC ��
c l�p d�a trên các c� s� sau: 

- K�t lu�n s 28-KL/TW ngày 14/8/2012 c�a B� Chính tr� v� ph��ng h��ng, 

nhi�m v�, gi�i pháp phát tri�n kinh t� - xã h�i và b�o ��m an ninh, quc phòng 

vùng �BSCL th�i k� 2011–2020 �ã xác ��nh “Xây d�ng Tr��ng �HCT thành 

tr��ng ��i h�c xu�t s�c v� �ào t�o, nghiên c�u khoa h�c và chuy�n giao công ngh�; 

có ch�c n�ng �ào t�o �a ngành, �a l	nh v�c”; 

- Ngh� quy�t s 45-NQ/TW ngày 17/02/2005 c�a B� Chính tr� v� xây d�ng và 

phát tri�n thành ph C�n Th� trong th�i k� công nghi�p hóa, hi�n ��i hóa ��t n��c 

có n�i dung “Nâng c�p Tr��ng �HCT thành tr��ng ��i h�c tr�ng �i�m quc gia 

theo h��ng phát tri�n �a ngành”; 

- Ngh� quy�t s 14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005 c�a Chính ph� v� ��i m�i 

c� b�n và toàn di�n Giáo d�c ��i h�c Vi�t Nam giai �o�n 2006 - 2020; 

- Quy�t ��nh s 42/2006/Q�-TTg ngày 16/02/2006 c�a Th� t��ng Chính ph�
v� m�t s c� ch� tài chính ngân sách �u �ãi �i v�i thành ph C�n Th� có n�i dung 

“nâng c�p Tr��ng �HCT thành tr��ng ��i h�c tr�ng �i�m quc gia theo h��ng 

phát tri�n �a ngành”; 

- Thông t� s 10/2009/TT-BGD�T ngày 07/5/2009 c�a B� tr��ng BGD&�T 

ban hành Quy ch� �ào t�o ti�n s	; 

- Thông t� s 38/2010/TT-BGD�T ngày 22/12/2010 c�a B� tr��ng 

BGD&�T ban hành Quy ��nh �i�u ki�n, h� s�, quy trình cho phép �ào t�o, �ình ch 
tuy�n sinh, thu h�i quy�t ��nh cho phép �ào t�o các ngành ho!c chuyên ngành trình 

�� th�c s	, trình �� ti�n s	. 

- Thông t� s 05/2012/ TT-BGD�T ngày 15/2/2012 c�a B� tr��ng BGD&�T 

ban hành v� vi�c s"a ��i, b� sung m�t s �i�u c�a Quy ch� �ào t�o ti�n s	 ban hành 

kèm theo Thông t� s 10/2009/TT-BGD�T; 

- Thông t� s 07/2015/TT-BGD�T ngày 16/04/2015 c�a B� tr��ng 

BGD&�T ban hành Quy ��nh v� khi l�
ng ki�n th�c ti thi�u, yêu c�u v� n�ng 

l�c mà ng��i h�c ��t ��
c sau khi tt nghi�p �i v�i m#i trình �� �ào t�o c�a giáo 

d�c ��i h�c và quy trình xây d�ng, th$m ��nh, ban hành ch��ng trình �ào t�o trình 

�� ��i h�c, th�c s	, ti�n s	. 

-  Thông t� s 08/2017/TT-BGD�T ngày 04/04/2017 c�a B� tr��ng 

BGD&�T ban hành Quy ch� tuy�n sinh và �ào t�o trình �� ti�n s	. 

- Thông t� s 09/2017/TT-BGD�T ngày 04/04/2017 c�a B� tr��ng 

BGD&�T ban hành Quy ��nh �i�u ki�n, trình t�c m� ngành ho!c chuyên ngành 
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�ào t�o và �ình ch  tuy�n sinh, thu h�i quy�t ��nh m� ngành ho!c chuyên ngành �ào 

t�o trình �� th�c s	, trình �� ti�n s	. 

- Ch��ng trình �ào t�o 20.000 ti�n s	 c�a BGD&�T t% nay ��n n�m 2020 và 

�� án 911 “�ào t�o gi�ng viên có trình �� ti�n s	 cho các tr��ng ��i h�c, cao �&ng 

giai �o�n 2010-2020”. 

- Nhu c�u v� ngu�n nhân l�c ch�t l�
ng cao c�a �BSCL �� ph�c v� cho vi�c 

nghiên c�u, gi�ng d�y � các tr��ng ��i h�c, Cao �&ng và Vi�n nghiên c�u trong 

khu v�c. 

- Nhu c�u v� ngu�n nhân l�c trình �� cao c�a vùng �BSCL trong chi�n l�
c 

“��a Vi�t Nam s�m tr� thành n��c m�nh v� khoa h�c công ngh�” theo quy�t ��nh 

1755/Q�-TTg ký ngày 22/9/2010 c�a Th� T��ng Chính Ph�.  

- N�ng l�c �ào t�o c�a Tr��ng �HCT và Khoa KHTN. 

- Qui ��nh �ào t�o trình �� ti�n s	 c�a Tr��ng �HCT 

- K�t qu� �ào t�o ��i h�c, cao h�c c�a Tr��ng �HCT. 

2.2 M�c tiêu ào t�o 

2.2.1 M�c tiêu chung  

�ào t�o nh'ng nhà khoa h�c trong l	nh v�c chuyên ngành HHC có ph$m 

ch�t chính tr�, ��o ��c, có ý th�c ph�c v� nhân dân; có trình �� cao v� lý thuy�t và 

n�ng l�c th�c hành phù h
p �áp �ng nhu c�u phát tri�n kinh t� - xã h�i, khoa h�c - 

công ngh� c�a ��t n��c nói chung và c�a �BSCL nói riêng; có kh� n�ng phát hi�n, 

ti�p c�n và gi�i quy�t nh'ng v�n �� m�i có ý ngh	a khoa h�c, công ngh� thu�c l	nh 

v�c HHC c(ng nh� có kh� n�ng t� ch�c, tri�n khai �ng d�ng các mô hình, gi�i pháp 

lý thuy�t vào th�c ti)n ��i sng xã h�i góp ph�n �$y nhanh s� phát tri�n c�a n�n 

kinh t� tri th�c n��c nhà. 

2.2.2 M�c tiêu c� th�  

Sau khi k�t thúc thành công ch��ng trình �ào t�o, Ti�n s	 chuyên ngành 

HHC: 

- Có trình �� chuyên môn sâu v� chuyên ngành (T�ng h
p h'u c�, Phân tích 

xác ��nh c�u trúc và ho�t tính h
p ch�t h'u c�, T�ng h
p v�t li�u h'u c� và 

y sinh, Phân tích d�
c li�u và bào ch� ch� ph$m h'u c�). 

- Có t� duy, ph��ng pháp khoa h�c, kh� n�ng phát hi�n, ti�p c�n và gi�i quy�t 

các v�n �� khoa h�c thu�c chuyên ngành. 

- Có kh� n�ng nghiên c�u ��c l�p và lãnh ��o nhóm nghiên c�u v� các l	nh 

v�c chuyên ngành. 

- Có kh� n�ng liên k�t �a ngành �� tri�n khai các mô hình, gi�i pháp, �ng 

d�ng, … cho nghiên c�u th�c nghi�m, góp ph�n cho s� nghi�p phát tri�n công 

nghi�p hóa và chuy�n giao công ngh� cho vùng �BSCL nói riêng và c� n��c nói 

chung.  
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- Có kh� n�ng trình bày v�n �� khoa h�c trong Hóa h�c (nói, vi�t b*ng ti�ng 

Vi�t và ti�ng Anh) và gi�ng d�y, nghiên c�u t�i các Vi�n nghiên c�u, các tr��ng 

Cao �&ng, ��i h�c.  

2.3 Th�i gian ào t�o 

Th�i gian �ào t�o trình �� ti�n s	 �i v�i ng��i có b*ng th�c s	 ngành �úng là 

3 n�m t�p trung liên t�c; �i v�i ng��i �ã có b*ng tt nghi�p ��i h�c nh�ng ch�a có 

b*ng th�c s	 ngành �úng là 4 n�m t�p trung liên t�c. 

Tr��ng h
p NCS không theo h�c t�p trung liên t�c ��
c và ��
c Tr��ng, 

Khoa ch�p nh�n thì ch��ng trình �ào t�o và nghiên c�u c�a NCS ph�i có t�ng th�i 

gian h�c và nghiên c�u nh� quy ��nh trên, trong �ó có ít nh�t 12 tháng t�p trung 

liên t�c t�i c� s� �� th�c hi�n �� tài nghiên c�u. Trong tr��ng h
p này th�i gian �ào 

t�o ��
c c�ng thêm 1 n�m t��ng �ng v�i t%ng �i t�
ng. 

N�u NCS không có kh� n�ng hoàn thành ch��ng trình �ào t�o �úng th�i h�n 

quy ��nh thì ch�m nh�t 3 tháng tr��c khi h�t h�n ph�i làm ��n xin phép gia h�n h�c 

t�p, có ý ki�n c�a ��n v� c" �i h�c (n�u có). Th�i gian gia h�n không quá 24 tháng. 

Nghiên c�u sinh có trách nhi�m th�c hi�n các ngh	a v� tài chính phát sinh khi gia 

h�n theo thông báo c�a c� s� �ào t�o. �i v�i nghiên c�u sinh không t�p trung, khi 

��
c gia h�n ph�i làm vi�c t�p trung t�i c� s� �ào t�o �� hoàn thành lu�n án trong 

th�i gian ��
c gia h�n. 

Sau khi h�t th�i gian �ào t�o (k� c� th�i gian gia h�n n�u có), n�u ch�a hoàn 

thành lu�n án, NCS v+n có th� ti�p t�c th�c hi�n �� tài lu�n án và tr� l�i Tr��ng 

trình lu�n án �� b�o v� n�u �� tài lu�n án và các k�t qu� nghiên c�u v+n ��m b�o 

tính th�i s�, giá tr� khoa h�c; ��
c ng��i h��ng d+n, Hi�u tr��ng ��ng ý. Toàn b�
chi phí sau th�i gian �ào t�o NCS ph�i t� chi tr�. 

Th�i gian ti �a cho phép trình lu�n án �� b�o v� là 7 n�m (84 tháng) k� t%
ngày có quy�t ��nh công nh�n NCS. Quá th�i gian này, NCS không ��
c b�o v�
lu�n án và các k�t qu� h�c t�p thu�c ch��ng trình �ào t�o trình �� ti�n s	 không 

��
c b�o l�u. 

2.4 ��i t��ng tuy�n sinh 

Ng��i d� tuy�n �ào t�o trình �� ti�n s	 ph�i có các �i�u ki�n sau: 

1. Ng��i d� tuy�n �ào t�o trình �� ti�n s	 ph�i thu�c m�t trong các nhóm �i 

t�
ng sau: 

• ��i t��ng A1: Ng��i �ã có b*ng th�c s	 nghiên c�u ngành �úng (��nh 

ngh	a � m�c 2.5.1) ho!c ngành phù h
p (có ch��ng trình �ào t�o ging 

v�i ngành �úng h�n 90%).  

• ��i t��ng A2: Ng��i �ã có b*ng tt nghi�p ��i h�c chính quy ngành 

�úng (��nh ngh	a � m�c 2.5.1) thì ph�i tt nghi�p lo�i gi,i tr� lên. N�u tt 

nghi�p lo�i khá thì ph�i có bài báo v� chuyên ngành �ã ��
c ��ng ho!c 

có tham gia hay ch� trì �� tài v� NCKH Hóa h�c ��
c nghi�m thu. 
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• ��i t��ng A3: Ng��i �ã có b*ng th�c s	 ngành �úng ho!c ngành phù h
p 

nh�ng nh�ng �ã tt nghi�p nhi�u n�m (15 n�m) ho!c có b*ng th�c s	

ngành g�n (��nh ngh	a � m�c 2.5.2).  

2. Có m�t bài lu�n v� d� ��nh nghiên c�u trong �ó trình bày rõ ràng �� tài ho!c 

l	nh v�c nghiên c�u, lý do l�a ch�n l	nh v�c nghiên c�u, m�c tiêu và mong mun 

��t ��
c, lý do l�a ch�n tr��ng, k� ho�ch th�c hi�n trong t%ng th�i k� c�a th�i gian 

�ào t�o, s� hi�u bi�t c(ng nh� nh'ng chu$n b� c�a thí sinh trong v�n �� hay l	nh 

v�c d� ��nh nghiên c�u, �� xu�t ng��i h��ng d+n. 

3. Có hai th� gi�i thi�u c�a hai nhà khoa h�c có ch�c danh khoa h�c nh� giáo 

s�, phó giáo s� ho!c h�c v� ti�n s	 cùng chuyên ngành; ho!c m�t th� gi�i thi�u c�a 

m�t nhà khoa h�c có ch�c danh khoa h�c ho!c h�c v� ti�n s	 cùng chuyên ngành và 

m�t th� gi�i thi�u c�a th� tr��ng ��n v� công tác c�a thí sinh. Nh'ng ng��i gi�i 

thi�u này c�n có ít nh�t 6 tháng công tác ho!c cùng ho�t ��ng chuyên môn v�i thí 

sinh. Th� gi�i thi�u ph�i có nh'ng nh�n xét, �ánh giá v� n�ng l�c và ph$m ch�t c�a 

ng��i d� tuy�n, c� th�: 

- Ph$m ch�t ��o ��c, �!c bi�t ��o ��c ngh� nghi�p; 

- N�ng l�c ho�t ��ng chuyên môn; 

- Ph��ng pháp làm vi�c; 

- Kh� n�ng nghiên c�u; 

- Kh� n�ng làm vi�c theo nhóm; 

- �i�m m�nh và y�u c�a ng��i d� tuy�n; 

- Tri�n v�ng phát tri�n v� chuyên môn; 

- Nh'ng nh�n xét khác và m�c �� �ng h�, gi�i thi�u thí sinh làm nghiên c�u 

sinh. 

4. Có trình �� ngo�i ng' (ti�ng Anh) ��t m�t trong các �i�u ki�n sau: 

- Có b*ng tt nghi�p ��i h�c, th�c s	 ho!c ti�n s	 trong ho!c ngoài n��c mà 

ngôn ng' s" d�ng trong �ào t�o là ti�ng Anh không qua phiên d�ch.  

- B*ng tt nghi�p ��i h�c các ngành ngôn ng' n��c ngoài do các c� s� �ào t�o 

c�a Vi�t Nam c�p. 

- Ch�ng ch  ti�ng Anh TOEFL iBT t% 45 tr� lên ho!c Ch�ng ch  IELTS 

(Academic Test) t% 5.0 tr� lên do m�t t� ch�c kh�o thí ��
c quc t� và Vi�t Nam 

công nh�n c�p trong th�i h�n 02 n�m (24 tháng) tính ��n ngày ��ng ký d� tuy�n. 

5. ��
c c� quan qu�n lý nhân s� (n�u là ng��i �ã có vi�c làm), ho!c tr��ng 

n�i sinh viên v%a tt nghi�p gi�i thi�u d� tuy�n �ào t�o trình �� ti�n s	. �i v�i 

ng��i ch�a có vi�c làm c�n ��
c ��a ph��ng n�i c� trú xác nh�n nhân thân tt và 

hi�n không vi ph�m pháp lu�t. 
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6. Cam k�t th�c hi�n các ngh	a v� tài chính �i v�i quá trình �ào t�o theo quy 

��nh c�a c� s� �ào t�o (�óng h�c phí, hoàn tr� kinh phí v�i n�i �ã c�p cho quá trình 

�ào t�o n�u không hoàn thành LATS). 

2.5 ��nh ngh�a ngành úng và ngành g�n: 

2.5.1 Ngành úng:  

Ngành �úng �i v�i �i t�
ng �ã có b*ng th�c s	 là chuyên ngành Hóa h'u 

c� (60440114). 

Ngành �úng �i v�i �i t�
ng ch  tt nghi�p ��i h�c là chuyên ngành Hóa 

h�c (52440112) và chuyên ngành Hóa d�
c (52720403). 

2.5.2 Ngành g�n: 
Ngành g�n �i v�i �i t�
ng �ã có b*ng Th�c s	 là các chuyên ngành thu�c 

nhóm ngành Hóa lý thuy�t và hóa lý (60440119), Hóa phân tích (60440118), Khoa 

h�c v�t li�u (60440122).  

2.6 Danh m�c các môn h�c b� sung ki�n th�c 

�i t�
ng A2 c�n b� sung 32 tín ch  quy ��nh t�i 4.1.1 

�i t�
ng A3 c�n b� sung 9 tín ch  quy ��nh t�i 4.1.1 

2.7 D� ki�n qui mô tuy�n sinh 

S l�
ng d� ki�n tuy�n sinh trong 5 n�m ��u là 20-30 NCS (4-6 ch 
tiêu/n�m). Ngu�n tuy�n ch� y�u là các th�c s	 �ã tt nghi�p t% các tr��ng �ào t�o 

trong vùng �BSCL, các gi�ng viên c�a các tr��ng ��i h�c, cao �&ng, các cán b�
làm vi�c trong l	nh v�c Hóa h�c, Hóa d�
c, Hóa phân tích, V�t li�u, Hóa lý thuy�t 

và Hóa lý. 

2.8 D� ki�n m�c h�c phí  

M�c h�c phí s- áp d�ng theo quy ��nh hi�n hành c�a Tr��ng �HCT: 

1.975.000�/tháng, 19.750.000�/n�m, 658.000�/tín ch . H�c phí thu theo t%ng n�m 

h�c; quá th�i h�n �ào t�o mà NCS ch�a hoàn thành xong ch��ng trình thì ph�i 

�óng h�c phí tt nghi�p ch�m ti�n �� theo t%ng h�c k�, m�c thu b*ng 25% m�c h�c 

phí c�a h�c k� tr) h�n và ch�u trách nhi�m chi tr� các chi phí li�n quan ��n h�i ��ng 

b�o v� lu�n án ti�n s	. 

M�c h�c phí này ch  áp d�ng cho nh'ng NCS �ã tt nghi�p th�c s	 ngành 

�úng và h�c ch��ng trình chính th�c toàn th�i gian c�a ti�n s	 bao g�m: 2 chuyên 

�� + 1 ti�u lu�n t�ng quan + các h�c ph�n ti�n s	 + lu�n án. 

Tr��ng h
p NCS tt nghi�p ��i h�c và tt nghi�p th�c s	 ngành g�n thì ngoài 

ch��ng trình chính th�c c�a ti�n s	 ph�i h�c nh'ng h�c ph�n th�c s	, h�c ph�n b�
sung b�c ti�n s	 và ph�i �óng h�c phí cho nh'ng h�c ph�n ph�i h�c ngoài ch��ng 

trình theo quy ��nh chung c�a Tr��ng v� m�c h�c phí theo tín ch  c�a trình �� th�c 

s	 và ti�n s	. 
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2.9 Yêu c�u �i v�i ng��i t�t nghi�p 

C�n c� theo Thông t� s 10/2009/TT-BGD�T, thông t� s 05/2012/TT-

BGD�T, thông t� 08/2017/TT-BGD�T và thông t� 09/2017/TT-BGD�T c�a B�
tr��ng B� Giáo d�c và �ào t�o v� vi�c Ban hành Quy ch� �ào t�o trình �� ti�n s	, 
�i�u ki�n xét tt nghi�p ��
c quy ��nh nh� sau: 

a. NCS có �� �i�u ki�n b�o v� lu�n v�n: 

- �ã h�c xong và ��t yêu c�u các h�c ph�n trong ch��ng trình �ào t�o;  

- Không �ang trong th�i gian ch�u k. lu�t t% hình th�c c�nh cáo tr� lên ho!c 

�ang trong th�i gian b� truy c�u trách nhi�m hình s�; 

- Có ít nh�t 02 công b �ã ��ng ho!c ��
c ch�p nh�n ��ng trên t�p chí theo 

danh m�c do h�i ��ng ch�c danh giáo s� ngành quy ��nh, trong �ó có ít nh�t 01 

công b quc t� trong danh m�c ISI-Scopus; 

- Có tham gia báo cáo khoa h�c t�i các h�i ngh�, h�i th�o quc gia và/ho!c 

quc t�. 

- Không b� khi�u n�i, t cáo v� n�i dung khoa h�c trong lu�n v�n. 

b. B�o v� lu�n v�n ��t yêu c�u. 


