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Hà Nội, ngày 26   tháng 04   năm 2010

V/v: Thi tuyển NCS tiến sĩ 
Dinh dưỡng cộng đồng 
khoá 6 năm 2010 

 

 

Kính gửi 
CÁC VIỆN NGHIÊN CỨU, TRƯỜNG ĐẠI HỌC, BỆNH VIỆN TRUNG 
ƯƠNG, TỈNH, SỞ Y TẾ,  TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG VÀ TRUNG 
TÂM CHĂM SÓC SỨC KHOẺ SINH SẢN. 

 

Ngày 9 tháng 12 năm 2004, Phó thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt nhiệm vụ đào tạo tiến 
sĩ dinh dưỡng Cộng đông của Viện Dinh dưỡng. Được phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
theo công văn số 7559/ QĐ- BGD&ĐT ngày 29 tháng 12   năm 2005, Viện Dinh dưỡng 
thông báo tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khoá 6 năm 2010 như sau: 

 

I. CHUYÊN NGÀNH,  MÃ SỐ VÀ CHỈ TIÊU  TUYỂN SINH:  

 

Chuyên ngành Mã số Chỉ tiêu 

Dinh dưỡng cộng đồng 62.72.88.01 06 

 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ HÌNH THỨC ĐÀO TẠO:   

 

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp thạc sỹ các ngành Dinh dưỡng Cộng đồng, Nhi khoa, Y tế 
Công cộng, Công nghệ thực phẩm và Nông nghiệp. 

- Hệ  không tập trung: 4 năm 

 III. HÌNH THỨC TUYỂN : 

- Xét tuyển hồ sơ 

- Thí sinh trình bày bài luận về dự định nghiên cứu và đề cương nghiên cứu trước 
Tiểu ban chuyên môn của chuyên ngành đăng ký. 

IV. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN:  

1. Điều kiện văn bằng và công trình đã công bố: 

1.1.  Người dự thi có bằng thạc sỹ đúng chuyên ngành phải có ít nhất một bài báo công 
bố phù hợp với hướng của đề tài luận án dự kiến trên tạp chí khoa học cấp ngành trước 
khi nộp hồ sơ dự thi.  



1.2. Thí sinh có bằng thạc sỹ chuyên ngành khác phải có ít nhất hai bài báo công bố trên 
tạp chí khoa học trước khi nộp hồ sơ dự thi. 

1.3. Những thí sinh có bằng thạc sỹ không đúng chuyên ngành dinh dưỡng cộng đồng 
phải học 3 môn chuyên ngành (chứng chỉ) của chương trình đào tạo thạc sỹ dinh dưỡng 
Cộng đồng sau đây: 

         + Môn khoa học thực phẩm và an toàn thực phẩm 

         + Môn đánh giá tình trạng dinh dưỡng lập kế hoạch can thiệp dinh dưỡng 

         + Môn giáo dục truyền thông dinh dưỡng. 

 2. Trình độ ngoại ngữ : Thí sinh phải có một trong các chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT 
61 điểm hoặc TOEFL ITP 450 điểm hoặc IELTS 4.5 trở lên hoặc tương đương trong thời 
gian 2 năm tính đến ngày dự tuyển.  

Miễn thi ngoại ngữ đối với những thí sinh có bằng tốt nghiệp thạc sỹ (hoặc đại học) ở 
nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong học tập là một trong bốn thứ tiếng Anh, Nga, 
Pháp, Đức. 

3. Điều kiện thâm niên công tác: Người dự thi vào chương trình đào tạo tiến sỹ cần có ít 
nhất hai năm làm việc chuyên môn trong lĩnh vực đăng ký dự thi (kể từ khi tốt nghiệp 
thạc sỹ tính từ ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp đến ngày đăng ký dự tuyển). 
Trường hợp tốt nghiệp thạc sỹ xuất sắc có thể được chuyển tiếp làm nghiên cứu sinh theo 
qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

4. Có bài luận về dự định nghiên cứu 

5. Có đề cương nghiên cứu 

6. Hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học như giáo sư, phó giáo 
sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc một thư giới thiệu của một nhà khoa học 
có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành và một thư giới thiệu của 
thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh. Những người giới thiệu này cần cần có ít nhất 6 
tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh. Thư giới thiệu phải có 
những nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của người dự tuyển, cụ thể: 

- Phẩm chất đạo đức, đặc biệt đạo đức nghề nghiệp 

- Năng lực hoạt động chuyên môn 

- Phương pháp làm việc 

- Khả năng nghiên cứu 

- Khả năng làm việc theo nhóm 

- Điểm mạnh và điểm yếu của người dự tuyển 

- Triển vọng phát triển về chuyên môn 

- Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm  

             nghiên cứu sinh 

7. Được cơ  quan quản lý nhân sự giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sỹ. Đối với 
người chưa có việc làm cần được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và không 
phạm pháp luật 



8. Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính với quá trình đào tạo theo quy định của Viện 
(đóng học phí hàng năm theo quy định; hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào 
tạo nếu không hoàn thành luận án tiến sỹ) 

V. LỆ  PHÍ  DỰ  TUYỂN : 

 - Lệ phí đăng ký dự tuyển : 50.000đ/thí sinh/ hồ sơ 

           - Lệ phí tiếp nhận hồ sơ : 200.000đ/01 thí sinh 

 - Lệ phí hội đồng xét tuyển và đánh giá bài luận thông báo sau. 

VI. HỒ SƠ DỰ  TUYỂN: 

1. Đơn xin dự thi theo mẫu có ghi rõ chuyên ngành xin dự thi và hướng đề tài 
luận án dự kiến  

2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan (theo mẫu). 

3. Giấy chứng nhận sức khoẻ (của bệnh viên đa khoa tỉnh). 

4. Bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học, bản sao bằng thạc sỹ và bảng điểm thạc 
sỹ (Các bản sao văn bằng phải có công chứng Nhà nước). 

5. Bản khai các công trình khoa học cùng bản chụp các công trình đó (gồm trang 
bìa tạp chí, mục lục và toàn văn bài báo). 

6. Quyết định cử dự thi tuyển của cơ quan chủ quản có thẩm quyền quyết định 
nhân sự. 

7. Đề cương nghiên cứu ( 02 bản theo mẫu) 

8. Bài luận về dự định nghiên cứu ( theo mẫu) 

9. Chứng chỉ để miễn thi ngoại ngữ theo quy định. 

10. 2 ảnh màu mới chụp cỡ 4x6 

Các loại giấy tờ được sắp xếp theo thứ tự trên, đựng trong túi hồ sơ cán bộ và làm thành 
02 bộ. Hồ sơ không đầy đủ thủ tục giấy tờ trên sẽ không được Hội đồng tuyển sinh xét 
duyệt. Không chấp nhận bổ sung hồ sơ, văn bằng chứng chỉ, công trình công bố sau khi 
thi. Hồ sơ và lệ phí tuyển sinh không hoàn lại nếu thí sinh bỏ thi hoặc thi không đạt. 

VII. THỜI GIAN  NHẬN HỒ SƠ VÀ XÉT TUYỂN: 

-  Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 4/6/2010 đến 30/6/2010 (trực tiếp hoặc theo dấu bưu 
điện) 

- Thời gian xét tuyển dự kiến: Tháng 8 năm 2010 

- Thời gian công bố kết quả: Trong vòng 1 tháng kể từ ngày tổ chức xét tuyển 

- Thời gian khai giảng: Tháng 11 năm 2010 

VIII. CẤP BẰNG : Tiến sĩ Dinh dưỡng Cộng đồng 

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC : 

Trung tâm Đào tạo Dinh dưỡng và Thực phẩm - Viện Dinh dưỡng 

48B Tăng Bạt Hổ, Hà Nội. 

Điện thoại:04 39724030-39724031   Fax: 04  39724030 



Đề nghị quý cơ quan thông báo nội dung xét tuyển NCS khoá 6 năm 2010 của Viện Dinh 
Dưỡng cho các cơ sở trực thuộc để các cán bộ có nguyện vọng thi tuyển nghiên cứu sinh 
có thể hoàn tất các thủ tục đăng ký dự tuyển kịp thời. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên       

- Lưu HC VDD 

- Bộ GD&ĐT để báo cáo 

- Bộ Y tế để báo cáo 

- LưuTTĐT                        

VIỆN TRƯỞNG 

LÊ THỊ HỢP 

(Đã ký) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ Y TẾ 
VIỆN DINH DƯỠNG 

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

----------------------- 
PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2010 

Họ và tên người đăng ký:……………………………….. Dân tộc: ................................. 
Ngày, tháng, năm sinh:...................................................... Giới tính ................................ 
Nơi sinh: ............................................................................................................................ 
Quê quán:........................................................................................................................... 
Cơ quan công tác: .............................................................................................................. 
........................................................................................................................................... 
Điện thoại nhà riêng:……………….. Điện thoại cơ quan:............................................... 
Điện thoại di động:…………………. Email: ................................................................... 
Chuyên ngành đăng ký dự tuyển: ...................................................................................... 
Hình thức đào tạo (tập trung - không tập trung)................................................................ 
Trình độ ngoại ngữ: ........................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
Ngày tốt nghiệp đại học:...................... Chuyên ngành:........... Nơi tốt nghiệp:................ 
Ngày tốt nghiệp cao học:...................... Chuyên ngành:........... Nơi tốt nghiệp: ............... 
Ngày tốt nghiệp BSCK1:...................... Chuyên ngành:........... Nơi tốt nghiệp:............... 
Ngày tốt nghiệp BSCK2:...................... Chuyên ngành:........... Nơi tốt nghiệp:............... 
Thâm niên công tác: .......................................................................................................... 
Tôi xin đảm bảo những điều ghi trên đây là đúng sự thật, tự nguyện đăng ký dự xét 
tuyển nghiên cứu sinh và cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình 
đào tạo theo quy định của Cơ sở đào tạo và Bộ Giáo dục & Đào tạo sau khi được công 
nhận trúng tuyển nghiên cứu sinh. 

………………, ngày……. tháng…..năm…… 
NGƯỜI ĐĂNG KÝ 
(Ký và ghi rõ họ tên) 



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

----------------------- 
 BÀI LUẬN VỀ DỰ ĐỊNH NGHIÊN CỨU 

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

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

Chuyên ngành dự tuyển:........................................... Mã số:............................................. 

Bài luận dài 3 - 4 trang, sử dụng font chữ Times New Roman, cỡ 13 - 14 của hệ soạn 

thảo Winword, mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo giãn khoảng cách 

giữa các chữ, giãn dòng đặt chế độ 1,5lines, lề trên 3,5cm; lề dưới 3,0cm; lề phải 

2,0cm. Số trang được đánh ở giữa, phía trên đầu mỗi trang giấy. 

Bài luận cần nêu được những nội dung chính sau: 

1. Lý do lựa chọn đề tài, lĩnh vực nghiên cứu. 

2. Mục đích và mong muốn đạt được khi đăng ký đi học nghiên cứu sinh. 

3. Lý do lựa chọn cơ sở đào tạo (nơi thí sinh đăng ký dự tuyển). 

4. Những dự định và kế hoạch để đạt được những mục tiêu mong muốn. 

5. Kinh nghiệm (về nghiên cứu, về thực tế, hoạt động xã hội và ngoại khoá khác); 

kiến thức, sự hiểu biết và những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề dự định 

nghiên cứu, phản ánh sự khác biệt của cá nhân thí sinh trong quá trình học tập 

trước đây và những kinh nghiệm đã có. Lý giải về những khiếm khuyết hay 

thiếu sót (nếu có) trong hồ sơ như kết quả học đại học, thạc sỹ chưa cao... 

6. Dự kiến việc làm và các nghiên cứu tiếp theo sau khi tốt nghiệp. 

7. Đề xuất người hướng dẫn (nếu có). 



THƯ GIỚI THIỆU ỨNG VIÊN DỰ XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH 

Kính gửi: Cơ sở đào tạo Sau Đại học - Viện dinh dưỡng 

Tên tôi là:........................................................................................................................... 

Học hàm............................................... Học vị:................................................................. 

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

Đơn vị công tác:................................................................................................................. 

Điện thoại: - Điện thoại cơ quan: ...................................................................................... 

- Điện thoại nhà riêng: ....................................................................................................... 

- Di động:........................................................................................................................... 

Tôi đã có thời gian trên 6 tháng công tác, cùng hoạt động chuyên môn với ông/ bà: 

................................................ Tôi có một số nhận xét, đánh giá về năng lực, phẩm 

chất của ông/ bà:..........................................., cụ thể như sau: 

1. Phẩm chất đạo đức: ................................................................................................ 

2. Năng lực hoạt động chuyên môn:........................................................................... 

3. Phương pháp làm việc: ........................................................................................... 

4. Khả năng nghiên cứu:............................................................................................. 

5. Khả năng làm việc theo nhóm:............................................................................... 

6. Điểm mạnh và yếu của người dự tuyển:................................................................. 

7. Triển vọng phát triển về chuyên môn:.................................................................... 

8. Trình độ ngoại ngữ để tham khảo tài liệu, tham gia hoạt động quốc tế về chuyên 

môn phục vụ nghiên cứu khoa học và thực hiện đề án luận án:............................. 

9. Những nhận xét khác:............................................................................................. 

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

Với những phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn như trên, ông/ 

bà........................ hoàn toàn đủ khả năng là nghiên cứu sinh. 

Tôi xin trân trọng giới thiệu ông/ bà....................................... đến Viện dinh dưỡng 

để đăng ký xét tuyển nghiên cứu sinh năm................ 

Xin trân trọng giới thiệu. 

 

Xác nhận của cơ quan người giới thiệu 

Ngày...........tháng.......năm............ 

Người giới thiệu 

 



ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU 

Đề cương đóng bìa mềm, có hàm lượng từ 15 - 20 trang, sử dụng font chữ Times 

New Roman, cỡ 13 - 14 của hệ soạn thảo Winword, mật độ chữ bình thường, không 

được nén hoặc kéo giãn khoảng cách giữa các chữ, giãn dòng đặt chế độ 1,5 lines; lề 

trên 3,5cm; lề dưới 3,0cm; lề trái 3,5cm; lề phải 2,0cm. Số rang được đánh ở giữa, 

phía trên đầu mỗi trang giấy. Trang bìa được trình bày theo mẫu ở trang sau. 

Đề cương gồm những nội dung chính sau: 

1. Đặt vấn đề: Tóm lược những nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến đề 

tài, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu. Giả thiết và mục tiêu 

nghiên cứu của đề tài. 

2. Tổng quan: Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến đề tài 

luận án; nếu những vấn đề còn tồn tại; chỉ ra những vấn đề mà đề tài luận án 

cần tập trung nghiên cứu, giải quyết. 

3. Đối tượng, vật liệu và phương pháp nghiên cứu: 

- Đối tượng, địa điểm và thời gian nghiên cứu 

- Phương pháp nghiên cứu 

- Tổ chức thực hiện 

- Khống chế sai số 

- Đạo đức trong nghiên cứu 

4. Dự kiến kết quả 

5. Dự kiến bàn luận 

6. Dự kiến kết luận 

7. Dự kiến kiến nghị 

8. Danh mục tài liệu tham khảo: chỉ bao gồm các tài liệu được trích dẫn, sử 

dụng trong đề cương. 

9. Kế hoạch nghiên cứu: 

- Kế hoạch về tiến độ thực hiện 

- Kế hoạch về tài chính 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                       BỘ Y TẾ 
VIỆN DINH DƯỠNG 

(Chữ 14) 

 

 

HỌ VÀ TÊN THÍ SINH 

(Chữ 16) 

 

 

TÊN ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU 

(Chữ 20 - 23) 

 

CHUYÊN NGÀNH: (Chữ 14) 

MÃ SỐ: (Chữ 14) 

 

ĐỀ CƯƠNG DỰ TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH 

(Chữ 16) 

 

 

 

 

HÀ NỘI - 20……… 

(Chữ 14) 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

( Dùng cho nghiên cứu sinh và học viên cao học) 

 



 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 
- Họ và tên:    Giới tính: 

- ngày sinh: 

-Quê quán: 

- Chức vụ: 

- Đơn vị công tác: 

- Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 
- Hệ đào tạo:  Thời gian: 

- Nơi học: 

- nghành học: 

- Tên đồ án: 

- Ngày và nơi bảo vệ: 

- người hướng dẫn: 

2.Thạc sỹ: 

- Thời gian đào tạo 

- Nơi học: 

- Ngành học: 

- Tên luận văn: 

- Ngày và nơi bảo vệ luận văn: 

- Người hướng dẫn: 

3. Trinh độ ngoại ngữ: 

4. Học hàm, học vị, chức vụ kỹ thuật được chính thức cấp 

 

 



III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN KỂ TỪ KHI TỐT NGHIỆP 

IV. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ: 

 

 

Xác nhận của cơ quan cử đi học 

(Ký tên, đóng dấu) 

Hà nội, ngày      tháng         năm 
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Người khai 

 

 

 

 


