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Phụ lục I 

NHÓM NGÀNH PHÙ HỢP VỚI NGÀNH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

  

Ngành đăng ký dự tuyển: Địa chất học; Mã số 9440201 

TT Tên nhóm ngành phù hợp Mã số 

1 Khoa học trái đất 84402 

2 Khoa học môi trường 84403 

3 Kỹ thuật Địa chất, địa vật lý và trắc địa 85205 

4 Kỹ thuật mỏ 85206 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



 

Phụ lục II 

BẢNG THAM CHIẾU CÁC CHỨNG CHỈ TIẾNG NƯỚC NGOÀI 

STT Ngôn ngữ Bằng/Chứng chỉ/Chứng nhận Trình độ/Thang điểm 

1 Tiếng Anh 

TOEFL iBT Từ 46 trở lên 

IELTS Từ 5.5 trở lên 

Cambridge Assessment English 

B2 First/B2 Business 

Vantage/Linguaskill 

Thang điểm: từ 160 trở lên 

2 Tiếng Pháp CIEP/Alliance française diplomas 

TCF từ 400 trở lên 

DELF B2 trở lên 

Diplôme de Langue 

3 Tiếng Đức 

Goethe -Institut Goethe- Zertifikat B2 trở lên 

The German TestDaF language 

certificate 

TestDaF level 4 (TDN 4) trở 

lên 

4 Tiếng Trung Quốc 
Chinese Hanyu Shuiping Kaoshi 

(HSK) 
HSK level 4 trở lên 

5 Tiếng Nhật 
Japanese Language Proficiency 

Test (JLPT) 
N3 trở lên 

6 Tiếng Nga 

ТРКИ - Тест по русскому 

языку как иностранному 

(TORFL - Test of Russian as a 

Foreign Language) 

TPKИ-2 trở lên 

7 
Các ngôn ngữ tiếng 

nước ngoài khác 

Chứng chỉ đánh giá theo Khung 

năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng 

cho Việt Nam 

Từ bậc 4 trở lên 
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Phụ lục III 

MẪU ĐƠN XIN DỰ TUYỂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN XIN DỰ TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2021 

TẠI VIỆN KHOA HỌC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN 

 1. Họ và tên thí sinh:..............................................................................   

2. Nghề nghiệp (theo mã ngạch bảng lương):  ......................................   

3. Ngày, tháng, năm sinh: ......................................................................   

4. Giới tính:  Nam   Nữ:   

5. Cán bộ Nhà nước thuộc cơ quan: ......................................................    

................................................................................................................  

6. Đối tượng khác:    Doanh nghiệp         Tự do    

7. Địa chỉ nơi làm việc: ..........................................................................   

8. Tốt nghiệp đại học năm:  ………...........   

Chuyên ngành: ..........................................................     

Loại tốt nghiệp: Giỏi trở lên             Khá            Điểm trung bình    

9. Tốt nghiệp Thạc sĩ năm:  ..................    Chuyên ngành: 

............................................................ 

10. Số bài báo đã công bố trên tạp chí khoa học:……………………………      

11. Ngành đăng ký đào tạo:  Địa chất học; Mã số:  9440201 

12. Trình độ ngoại ngữ: …………………………………………………………………...  

13. Cán bộ dự định hướng dẫn : ..........................................................................................   

14. Địa chỉ liên lạc với thí sinh:    ........................................................................................  

 Tôi xin cam kết thực hiện quy định về đào tạo tiến sĩ  của Viện Khoa học Địa chất và 

Khoáng sản và các quy định khác của Nhà nước sau khi trúng tuyển.  

Xác nhận của Cơ quan cử đi học                      

hoặc Chính quyền địa phương 

 

Hà Nội, ngày...... tháng ...... năm 2021 

Thí sinh ký tên 

 

Ảnh 4x6 (có dấu cơ 

quan) 

 



 

Phụ lục IV 

MẪU LÝ LỊCH KHOA HỌC 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

1. Thông tin cơ bản 

Họ và tên ….. Ngày sinh …/…../…… 

Chức danh khoa học  Giới tính  

Vị trí công tác   Số CMTND  

Cơ quan công tác  

Đơn vị công tác  

Địa chỉ  

E-mail  

Điện thoại  

2. Quá trình đào tạo 

TT Thời gian Nơi đào tạo Chuyên ngành Trình độ 

1     

2     

3     

     

 

3. Quá trình công tác 

TT Thời gian Nơi công tác Vị trí Địa chỉ 

1     

2     

3     

     

4. Trình độ ngoại ngữ (rating: A- Poor/deficient; B Fair; C- Sufficient; D- Fluent) 

Ngoại ngữ Kỹ năng nghe Kỹ năng nói Kỹ năng đọc Kỹ năng viết 

Tiếng Anh     
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……     

     

5. Lĩnh vực nghiên cứu 

5.1. Lĩnh vực nghiên cứu chính 

………………………………. 

5.2. Các đề tài, dự án đã thực thiện 

TT 
Tên đề tài/ 

dự án 

Tổ chức tài trợ & số 

tiền tài trợ 

Thời gian thực 

hiện 

Vị trí / vai trò 

trong dự án 

1     

2     

3     

5.3. Các bài báo đã công bố 

TT Tên tạp chí Tác giả Tên bài báo 

Mã số 

ISSN/I

SBN 

Năm 

công 

bố 

1 Các bài báo trong danh mục tạp chí ISI / Scopus 

1.1      

2 Bài báo trên các tạp chí quốc tế khác 

2.1      

2.2      

3 Bài hội thảo trong nước/quốc tế 

3.1      

3.2      

4 Bài báo trên các tạp chí khoa học trong nước 

4.1   
   

 

Xác nhận của cơ quan công tác ……, ngày….. tháng…… năm 2021 

Người khai 

(ký, ghi rõ họ tên) 

 

 



 

Phụ lục V 

MẪU ĐỀ CƯƠNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ 
 

 

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

VIỆN KHOA HỌC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ CƯƠNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ 
(Ghi tên đề tài luận án) 

 

 

 

Ngành: 
 

Mã số: 

 

Họ và tên (thí sinh dự tuyển): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Nội - 202…  
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I. TÍNH CẤP THIẾT, Ý NGHĨA THỰC TIỄN VÀ LÝ LUẬN  

II. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU VÀ GIẢ THIẾT NGHIÊN CỨU 

III. TỔNG QUAN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ  

IV. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

4.1 Mục đích của luận án 

4.2 Nội dung nghiên cứu 

4.3 Các phương pháp nghiên cứu 

4.4. Những đóng góp mới (dự kiến) 

4.5. Bố cục dự kiến của luận án (nêu một số yêu cầu, chương, mục chính trong các 

chương) 

Mở đầu: 

Chương 1: Tổng quan 

Chương 2: 

Chương 3: 

……………… 

Chương…: Kết luận và kiến nghị 

V. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 

VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục VI 

MẪU THƯ GIỚI THIỆU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

 

THƯ GIỚI THIỆU 

Kính gửi: Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản 

 

Nội dung thư giới thiệu phải có những nhận xét đánh giá về năng lực và phẩm 

chất của người dự tuyển, cụ thể: 

 

a. Phẩm chất đạo đức, đặc biệt đạo đức nghề nghiệp; 
 

b. Năng lực hoạt động chuyên môn; 
 

c. Phương pháp làm việc; 
 

d. Khả năng nghiên cứu; 
 

e. Khả năng làm việc theo nhóm; 
 

f. Điểm mạnh và yếu của người dự tuyển; 
 

g. Triển vọng phát triển về chuyên môn; 
 

h. Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm NCS. 

 

.............., ngày ...... tháng ....... năm 2021 
 

(Ký ghi rõ họ tên, trình độ và chức danh khoa học) 
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Phụ lục VII 

MẪU CÔNG VĂN GIỚI THIỆU CỦA CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

 

 

 

Kính gửi: Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản 

 

Giới thiệu ông (bà):.............................................................................................. 

Ngày sinh:  ............................................................................................................ 

Quê quán: ............................................................................................................ 

Chức vụ: .......................................................................................................... 

Là cán bộ trong biên chế (hợp đồng dài hạn) của cơ quan chúng tôi, từ năm …… đến 

nay.  

Được đăng ký xét tuyển nghiên cứu sinh tại Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản 

năm 2021. Ngành: Địa chất học;  Mã số: 9440201 

Nếu trúng tuyển, cơ quan chúng tôi xin cam kết đảm bảo cho nghiên cứu sinh học tập 

nghiên cứu theo đúng Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Quý Viện. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu …, .. (…). 

 

Thủ trưởng cơ quan 

 

 

(ký tên đóng dấu) 

 

 

 

 

Cơ quan: 

V/v giới thiệu cán bộ dự thi  

nghiên cứu sinh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 ..........., ngày …. tháng …. năm 20…. 



 

Phụ lục VIII 

MẪU BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VIỆN KHOA HỌC                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN 

                                                                     

BIÊN BẢN 

HỌP HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 20…  

I. Nội dung: Xem xét, đánh giá hồ sơ dự tuyển; Chất lượng bài luận về dự định 

nghiên cứu; Thành tích nghiên cứu khoa học đã có, kinh nghiệm và trình độ chuyên môn của 

thí sinh đăng ký xét tuyển nghiên cứu sinh (NCS) năm …, chuyên ngành …, mã số …. 

II.Thời gian, địa điểm: 

1. Thời gian: Từ  …h00 đến …giờ, ngày … tháng … năm 20…. 

2. Địa điểm: Hội trường tầng … Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản. 

III. Thành phần: 

Thành phần tham gia dự Hội đồng theo Quyết định số số …/QĐ-VĐCKS 

ngày … tháng … năm 20…của Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng 

sản về việc thành lập Hội đồng xét tuyển nghiên cứu sinh năm 20…. 

Danh sách Hội đồng gồm có các thành viên sau: 

T

T 
Họ và tên Đơn vị Trách nhiệm 

1 ….. 

 

Chủ tịch hội đồng 

3 ….. Thư ký hội đồng 

4 ….. Uỷ viên 

5 …..  Uỷ viên 

6 …..  Uỷ viên 

7 ….. 

 

Uỷ viên 

8 ….. Uỷ viên 

9 ….. Uỷ viên 

1 ….. Uỷ viên  

Số thành viên Hội đồng có mặt: …/10 người (vắng có lý do: … người).   
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IV. Diễn biến cuộc họp xét tuyển như sau: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 

5. Kết luận:  

5.1  Đề nghị ứng viên chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Đề tài luận án theo góp ý của 

Hội đồng và nộp lại cho phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế sau 01 tuần để hoàn 

thiện các thủ tục theo quy định. 

5.2 Ứng viên .... đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn làm nghiên cứu sinh chuyên 

ngành địa chất học tại Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản. Hội đồng xét tuyển đề nghị 

Viện xem xét, Quyết định công nhận nghiên cứu sinh và cử cán bộ hướng dẫn theo quy chế 

quy định. 

Cuộc họp kết thúc hồi        h giờ ngày     tháng .... năm 20.... 

 

Thư ký 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Phụ lục IX 

 

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ TUYỂN SINH 

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VIỆN KHOA HỌC                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN 

 

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo  

 

BÁO CÁO TUYỂN SINH NGHIÊN CỨU SINH NĂM …….. 

 

Nội dung: 

 

1. Tổng hợp đăng kí dự tuyển  

2. Công tác tổ chức tuyển sinh  

3. Đánh giá chung về công tác tuyển sinh và những đề xuất, kiến nghị (nếu 

có) 

 

Kèm theo: 

 

Các quyết định công nhận nghiên cứu sinh.  
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Phụ lục X 

 

MẪU BÁO CÁO 

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHIÊN CỨU SINH HÀNG NĂM 

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VIỆN KHOA HỌC                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN 

 

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHIÊN CỨU SINH NĂM … 

I. Số lượng nghiên cứu sinh đang học tập và nghiên cứu tại cơ sở đào tạo 

Khoá đào tạo 

(năm bắt đầu 

đào tạo) 

Số, ngày 

quyết định 

công nhận 

NCS 

Số lượng nghiên cứu sinh 

hiện đang học tập tại cơ sở 

Số sẽ tốt nghiệp 

năm sau 

Tổng 

Loại

… 

năm 

Loại

… 

năm 

Ghi 

chú 
Tổng 

Loại

… 

năm 

Loại

… 

năm 

Ghi 

chú  

          

II. Kế hoạch chỉ tiêu tuyển mới năm tiếp theo 

(Báo cáo và lập biểu theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh) 

III. Các hướng nghiên cứu và dự kiến người hướng dẫn cho kế hoạch tuyển 

mới 

STT 
Ngành/chuyên ngành 

đào tạo 

Các hướng nghiên 

cứu, lĩnh vực nghiên 

cứu có thể nhận NCS 

Họ tên, học vị, chức danh 

khoa học của người 

hướng dẫn dự kiến 

Số lượng 

NCS có 

thể nhận 

1     

 

                               VIỆN TRƯỞNG 

                (Ký tên và đóng dấu) 



 

Phụ lục XI 

 

MẪU BÁO CÁO 

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN 

CÁC THÁNG TRONG NĂM  

 

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

VIỆN KHOA HỌC                            

ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……, ngày        tháng        năm…… 

 

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH ĐÃ BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ      

(Tháng ….         năm ….) 

 

 

STT 
Họ và tên 

NCS 

Quyết 

định công 

nhận NCS 

Tên 

đề tài 

Ngành, 

mã số 

Ngày bảo vệ 

cấp trường, 

viện 

 

Kết quả 

bảo vệ 

Ghi 

chú 

1        

 

 

 VIỆN TRƯỞNG 

            (Ký tên và đóng dấu) 
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Phụ lục XII 

 

HÌNH THỨC VÀ CẤU TRÚC LUẬN ÁN TIẾN SĨ  

 

 

1. Luận án được viết bằng tiếng Việt hoặc bằng tiếng nước ngoài sử dụng 

kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 13-14, mã UNICODE.  

2. Có cam đoan của nghiên cứu sinh về nội dung luận án. 

3. Cấu trúc của luận án gồm:  

a) Lý do lựa chọn đề tài, câu hỏi nghiên cứu, mục đích, đối tượng, phạm 

vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa khoa học hoặc thực tiễn của đề 

tài;  

b) Tổng quan về vấn đề nghiên cứu: phân tích, đánh giá các công trình 

nghiên cứu liên quan trực tiếp đến đề tài luận án đã được công bố ở trong và 

ngoài nước, xác định mục tiêu của đề tài, nội dung và phương pháp nghiên cứu;  

c) Cơ sở lý thuyết, lý luận, cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu, phương pháp 

nghiên cứu;  

d) Kết quả nghiên cứu và phân tích đánh giá; 

đ) Kết luận và kiến nghị: trình bày những phát hiện mới, những kết luận 

rút ra từ kết quả nghiên cứu; kiến nghị về những nghiên cứu tiếp theo; 

e) Danh mục tài liệu tham khảo được trích dẫn và sử dụng trong luận án 

theo quy định của Viện ĐCKS; 

g) Danh mục các bài báo/công trình khoa học đã công bố liên quan đến đề 

tài luận án của nghiên cứu sinh kèm theo văn bản đồng ý của các đồng tác giả 

(nếu có); 

h) Phụ lục (nếu có). 

 



 

Phụ lục XIII 

MẪU NHẬN XÉT 

VIỆN KH ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN 

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ                                                 

LUẬN ÁN TIẾN SĨ  CẤP CƠ SỞ/VIỆN 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

 

BẢN NHẬN XÉT LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP  CƠ SỞ/VIỆN 

 

Tên đề tài luận án: ……………………………………. 

Chuyên ngành: …… 

Mã số: ….. 

Nghiên cứu sinh:………………………………………. 

Người hướng dẫn: 1............................ 

          2............................ 

  Người nhận xét: ……........................ 

  Trách nhiệm trong Hội đồng (theo quyết định): ......... 

  Cơ quan công tác:……................................ 

  Email:...............................Điện thoại liên hệ:.................. 

 

Nội dung nhận xét: 

1. Tính cần thiết, thời sự, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài luận án: 

2. Sự không trùng lặp của đề tài nghiên cứu so với các công trình, luận án đã 

công bố ở trong và ngoài nước:  

3. Sự phù hợp giữa tên đề tài với nội dung, giữa nội dung với chuyên ngành và 

mã số chuyên ngành: 

4. Độ tin cậy, hợp lý và tính hiện đại của phương pháp đã sử dụng để nghiên 

cứu: 

5. Nhận xét về chất lượng những bài báo khoa học đã được nghiên cứu sinh 

công bố, khẳng định sự phù hợp về nội dung của chúng với nội dung của luận án: 

6. Kết quả nghiên cứu mới của tác giả: 

7. Ưu điểm và nhược điểm về nội dung, kết cấu và hình thức của luận án:  



` 

8. Tính trung thực trong việc trích dẫn các công trình đã được nghiên cứu sinh 

công bố trong và ngoài nước, trích dẫn tài liệu tham khảo: 

9. Câu hỏi góp ý để nghiên cứu sinh hoàn thiện luận án (nếu có): 

10. Kết luận chung (cần khẳng định mức độ đáp ứng các yêu cầu đối với một 

luận án tiến sĩ chuyên ngành địa chất;luận án có thể đưa ra bảo vệ cấp Viện để nhận 

học vị tiến sĩ được hay không). 

 

                                                               ………., ngày …….tháng……. năm 20… 

Xác nhận của cơ quan công tác    Người nhận xét 

 


