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TRrroNG EAr HQC MO - OJa CnAr
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THONG nAo ruyf,N srNH sAU DAr Hec Dqr 1 NAM z0z0

Kinh grii:

Theo Quy ch6 dao t4o trinh d0 thac si ban hdnh theo Thdng tu sO lSnAl4nT,BGDET
ngity 15/5/2014 vd Quy chti tuy6n sinh vd ddo tpo trinh dO titin siban hdnh theo Thdng tu s6
08120171:[T-BGDDT ngity 0414/2017 cria BQ truong BQ Gi6o dgc vd Edo t4o, Trucmg Dai hoc
Mo - Eia cndt tO chric tuy6n sinh sau dpi hgc dqt 1 n[m 2020 vlisti lugng 450 hgc vieir cao hsc
vi 15 nghi0n cuu sinh cdc nginh, chuy6n nginh kdm theo chi ti0u dg ki6n nhu sau:

L. Tuy0n sinh cao trgc (tliro t4o trinh tIQ thgc si)
1.1. Circ ngirnh, chuy6n nginh iliro tpo vh chi ti6u dq ki6n

S6
TT Ngirnh ilio t4o Cr{c nginh, chuy6n ngirnh gAn c6 th6 hgc

b6 sung ki6n thric o6 ag tni
Chi ti6u
du kii5n

I K! thuQt dia ch6t
(Chuy6n ngdnh: Ela chAt khoing
sin vd thirn dd, Dia chAt c6ng
trinh, Eia ch6t th0y vin)

- Dia ch6t kho6ng sin vi th6rn dd
- Dla ch6t thriy vdn
- Dia ch6t c6ng trinh
- Dia ch6t hgc
- Kho6ng vdt hgc vi dla h6a hgc
- K! thuflt dla v$t lf (c6 thO hgc chuy6n
ngdnh Dia ch6t KS vd TD, Dia ch6t hgc)
- Eia chAt diu kni
- Tin hoc tlia chAt
- Nguy€n liOu kho6ng
- C6c chuy6n ngdnh Xdy dgng cAu dudng;
Xdy dgng c6ng trinh vd cOng nghigp,...cta
mQt s6 trudng dpi hqc kh6c c6 th6 hqc bO

sung ki6n thric d6 hgc chuy6n nginh Dla
ch6t c6ne trinh.

30

2 Dla ch6t hqc

- K! thuflt dla chAt
- KI thuflt dia vflt ly
- Tin hgc dia ch6t
- Dia mgo va c6 tila ly
- Hii duons hoc

10

aJ Kho6ng vflt hqc vd dla h6a hoc
- K! thuflt dla chdt
- Dia ch6t hqc

t ,..- I ln noc ora cnat
10

4 I(hai thfc m6

- K! thuflt xfly dgng c6ng trinh ngdm vi
m6
- Tin hgc mo
- KV thudt tuyiSn khoring

40

5 Ky thuat tuy6n kho6ng
- Tuy6n luyQn qu6ng
- Khai th6c m6

10

6 K! thuat diQn
- K! thu$t diQn tt, vi6n thOng

- K! thu{t.di6u khi6n vd tg dQng h6a
i0

7 K! thuQt didu khi6n vi tp dQng h6a
- K] thuflt dien tt}, vi6n th6ng
- KV thudt dion, Eion khf h6a

10

{t
,,(t 6

\}



8 K! thuflt co ichi tiQng igc

- K! thuit co diQn tt, Ky thuat nhiet, Ky
thuft c6ng nghiQp, K! thu{t diAu k}i6n vn
t.u dQng h6a, K! thuQt ttiQn, K! thugt diQn -
di6n tri tri.

10

9 KY thuflt co khi

' K! thuat co diQn tt, Ky thu4t nhiQt, K!
thuflt cOng nghiQp, K! thuQt dieu khi6n vi
tir dQng h6a, K! thuQt cliQn, K! thuflt diQn -
di6n t& tt.

10

10 K! thuflt xdy dlrng c6ng trinh ngAm

- K! thufit xdy dyng cta c6c truong dpi hgc
kh6c
- Khai th6c m6
- Chuy6n ngdnh Dla ch6t c6ng trinh
- Eia W thuOt xdy dtmg
- KV thuAt co sd ha tdns

10

i1 K! thupt tric dla - bnn dO

- BAn d6 vi6n th6m vi hQ th6ng tin dia lf
- Quin $ dAt dai
- Eia chinh
- Quy hoach virng vd dd thi
- Tin hoc trlc dia

50

12
Bnn dd vi6n th6m vn hQ thdng tin
dia lf

- K! thupt trlc dia - bdn d6
- Qudn l1i dat aai
- Tin hgc tric tlia
- Dia chinh
- Ouy hoach virne vi dd thi

15

13 K! thult dia vflt lf
- K! thuflt dia ch0t
- Ela ch6t hgc
- Vat ly
- Dia chrit dAu krhi

10

t4 K! thuflt d6u khi

- Khoan khai thic
- Khoan thdm dd
- C6ng nghO khoan
- rhi6t bi dAu khi

20

15 K! thuSt h6a hoc

- K! thupt h6a hgc cria c6c truong clai hgc

kh6c
- K! thuflt h6a dAu vi loc diu
- KV thudt m6i trulng

10

T6 Quin lj kinh t6

- Ngu-oi c6 bdng d4i hgc ngdnh kh6c phii
hqc bd sung kiOn thirc vd phii c6 it nhat 02

n5m kinh nghiQm ldm viQc trong llnh vgc
kinh t6 hoflc qudn ly tru6c khi dy thi ngdnh

OLKT

t25

17 Ela tin hoc

- C6ng nghQ th6ng tin
- K! thu$t trdc dia - bin dO

- Ky thuat clia chdt
- Dla chAt hgc
- Eia ly tg nhi€n
- Oudn lf d6t dai

15

18 K! thupt m6i trudng

- K! thuSt m6i trulng cria c6c trudng d1i

hgc kh6c
- K! thuflt v$t liQu

- K! thu4t h6a hgc
- KV thu6t tlia chit
- Xy tfru4t trdc dia - bin dd (chuy0n nginh
Tric dia m6 vd m6i truong)

25



19 Quin lf OAt Aai

@ hgc nginh kh6c phii
hqc b6 sung kitin thrlc vi ph6i c6 it nhat 02

ndm kinh nghiQm lim vi6c trong linh vuc
quin lj dAt dai, tdi nguy6n vi mOi trudng
trudc khi du thi ngdnh Quan lf ddt dai

30

1.2. Hinh thtic tuy6n sinh: Thi tuyOn

1.3. Didiu kiQn vln blng OG aB thi dho t4o trinh tIQ th4c si
- Da t6i nghiqn dai hgc dung nganh hoflc phu hgrp vdi ngdnh ding ky du thi;

- Nguoi 
"O 

ua"g ioingtiOp?ai-hgc nglnh gAn pirai frqc uo sung kitin thirc ft6t thric trufc
nglry 28 th{ng 02 nlm 2020);

- Nguoi ro uang t6t nghiQp dai hqc nginh dirng ho[c phu hqrp v6iryanh dlng.ky du thi dat

loai lih6 tro len ouq;fu tr,i;g"y sau khi t6t ngniep]dat loai trung binh kh6 tro xu6ng phii c6 it

,rrat oi n[m kinh nghiQm lam viec; thi sinh t6t nghiQp dqi hgc nganh kh6c d1r thi ngdnh Quan $
kinh te vd ngdnh q-uan ty dat dai phii c6 it nh6t 02 n6m kinh nghiQm lim vioc trong iinh nuc

dang kf fii thi r.e tu 
"gav "o 

q"vettinh c6ng nhan t6t nghiQp dai hqc d€n ngdy nQp h6 so.

1.4. Thoi gian clho t4-o: 1,5 -2ndm..
1.5. Cdc -6o tni tuy6n: To6n cao cdp, Ti6ng Anh, m6n Co s6'

Thi sinh cO m-6t trong c6c chimg chi hJEc v[n bing sau dugc mi6n thi m6n ti6ng Anh:

a) Chtmg ctri tieng AIn **rg Aiong trinh d-a B1 hoac bac 3l6tr8 16n theo Khung Chflu Au

chung trong thdi han 2ndmtinh d6n ngdy d1r thi, bao g6m:
-- 

Chtu g chi ti6ng Anh IELTS do British Council, IDP Austalia vd University of Cambridge c6p,

- Chirng chi tiong Anh TOEFL PBT, TOEFL ITP, TOEFL CBT, TOEFL iBT, chimg chi

titSng Anh f5BtC do c6c trung tdm IIG, IIE ho6c c6c trung tdm do ETS ny quyett;

- C6c chimg chi ti6ng eir t*rac du-o. c quy dfnh trong Bing tham chi6u chimg chi ngo4i ngir

tuong ducrng trinh dO gt neu tong Php lpc III cira Th6ng tu sO OS/20\2/TI-BGDDT;

- Chtmg chi ti6ng Anh tuong?o*g tinh dO Bl theo Khung Chdu,A.u chung vA ngo4i ngt do

HiQu fuong .a. mt*g d4i hqc dugc ph6p dio t4o tinh d0 dai lOc ngPh ngo4i ngt tuong img cap;

ol u* tot nghie.p dai hgc duqc dao t4o d nudc ngoii bang tiSng Anh;

.j ging tOt ngtrigp d4i hqc nganh ngo4i ng[ (ti6ng Anh).

1.6. H6 so a"lr thi:-Ecrn xin d1r thi; So yeu g [ch c6 x6c nhfln cira co quan ho[c 
"tioh 

quy6n dfa

il;;r"atd;;g nhan dri sric kh6e hqc-tflp ctra bQnh viQn da khou, Bin sao beng tot nghiQp

dai hqc;3 anh co 3i4 vd 2 phong bi dan tem ghi 16 ho t6n, dia chi, diQn thoai li0n hQ.

2. Tuy6n sinh nghiOn cftu sinh (tliro t4o trinh tIQ ti6n s!
2.1. Citcnginh tlho t4o vir chi tiOu dg ki6n

-)
'----

''r li lriu

,o! li(

";'i:ili0!
',.'---/i--9

TT TOn nghnh Chi ti6u dB ki6n

1

2

KI thuOt dia chdt 2

Dia ch6t hqc 1

J Kho6ng vQt hgc vd dia h6a hqc 1

4

=5

E

7

fy thuflt dAu khi 1

K! thuat dia vQt lY 1

K! thuat co khi dQng lgc 1

fy ttuat ttic dia - bnn dO 2

8 Khai th6c m6 1



9 K! thuat diQn 1

10 K! thuat xdy dpg c6ng trinh ngdm 1

11 Quan li kinh tC 1

12 K! thuat diAu khi0n vi t.u dQng h6a i

13 fy tfr"at tuyOn khoang 1

2.2. Hinh thric tuy6n sinh: X6t tuy6n

23. DiEu kiQn dg.tuY6n
* Co bing iOt ngfriep dai hqc loai gi6i trd l6n hoflc bang thac si phir hqp ngdnh ddng ky dg

tuydn;
* C6 it nfr6t t bdi b6o ho{c b6o c6o kloa hgc 1i0n quan d6n hucmg nghiCn cr?u cdra aA tai

ddng tr6n t4p chi khoa hQc hoflc h] yeu hQi nghi, hQi th6o k*roa hqc chuy6n nganh c6 phin biQn

trong thoi h4n 03 ndm (36 th6ng) tinh dOn ngdy d[ng ky dU tuy0n.
* C6 d0 c.uong vC dU dlnh nghiOn.cfu.
* Thu gioi thiQu danh gi6 pham 

"!at 
nghe nghiQp, nlng luc chuy0n mdn vi khn ndng thuc hiqn

nghian ciru crfa nguoi dU luy0n cua it nhAt 01 nhd khoa hQe c6 chric danh S]io. su, p|6 gi6o su ho{c c6

fri. ,i ti6n si klroi hgc, ti6nsi dd tham gia ho4t dQng chuyOn m6n voi ngutri dir tuy6n vi am hi0u linh

vuc mi nguoi dg tuy6n dU dinh nghiOn criu.
* Trinh d0 ngoai ng[: Thi sinh phdi.c6 mOt tong c6c chimg chi hoflc vdn bing. sau:

a) BAng t6t nghiQp dei hgc hoflc b[ng thpc si do co sd ddo t4o nudc ngodi c6p cho nguoi

hgc toin thoi gian d nudc ngoii mi ng6n ngt sir dqng hong qu6 trinh hqc tflp ld ti6ng Anh ho[c

ti6ng nu6c ngoii kh6c;- 
b) Bing t6t nghiQp dai hgc c6c nginh ng6n ngir nu6c ngodi do c6c co s& dio t4o ctra ViQt

Nam cip;
.y Ct.*g chi tiOng Anh TOEFL iBT tL 45 tro lCn ho6c Chtmg chi IELTq (Academic

Test) tu 5.0 trol6n do m01t6.chric khio thi dugc qutic t5 vd ViQt Nam c6ng nhan cAp trong thdi

'... h+n 02 nim (24 th*g) tinh d6n ngdy ddng ky du tuy6n;
d) Ngudi dg tuy6n dip img quy dinh t4i mgc a khi ngdn ng& sri dgng trong thoi gian hqc

tpp kh6ng p't ai U iieng enh hodi 8ai, *rg qgy dintr tai muc b khi c6 b[ng tdt trghiQp d4i hqc

ngani, ng-6n ng6 nudc ngodLi kh6ng phii h tiOng Anh hoflc c6 c6c chimg chi ti6ng nu6c ngoii

rcrac ti6ng ent O trinh d9 tucrng ducrng (qyy dinh tai PhU tpc II cua Th6ng tu s6 08/20171TT-

BGDDT)"theo quy dinh tAi mqc-c ao mbt'tO ttri. Urao thi ducr. c qu6c t0 vd Vigt Nam c6ng nhfln

c6p trong thdi ha; 02 ndm (24 thang) tinh dOn ngdy ddng S aU tuyen thi ph6i-c6khi ndng giao

tiep duq-c bAng ti6ng Anh trong chuy0n.m6n (c6 me.aiSn dat nhirng vAn dC thuQc linh vgc

chuy6n m6n cto Jrg,iOi.n ac fri6i Uang tieng Anir vi hi6u dugc nguoi kh6c trinh bdy nhfrng vdn

dA chuyOn m6n bdng ti6ng Anh)'
dtNili aw-t"yei h c5ng ddn nu6c ngodi phii c6 trinh d9 tiOng ViQt tOi tfrieu tu B0c 4

tro 10n theo Khung nang llrc ti6ng ViQt dung cho ngudi nudc ngodi.
* Dugc 

"o"qrrurr"q*n 
fV nlan iU giOitnieu dg tuy6n ddot4o trinh dO ti6n ti. 

_^.
2.4. Thdi gian tlio t4o: Ddi vdi ngudi c6 blng th4c si li 3 nlm t4p trung 1i6n tUc; d6i vdi ngudi

c6 bing t6t nghiQp dai hqc id 4 ndm tflp trung 1i0n tgc.

Trubng hqrp nghi6n ciru sinh kh6ng theo hoc t4p trung 1i6n t.uc dugc, nghiOn cuu sinh phai

danh it nU{. tZinang theo hoc t4p trung 1i0n tgc tpi co sd dio t4o trong giai do4n 24 thdng ddu

t<6 ttr ttrl c6 quy6t dinh c6ng nhfn nghi?n ciru sinh.

iS. ffa so dg-tuy6n: Ecm-xin'dU tuyen; So yOu ly lich c6 x6c.nhfln cua co quan; GiAy chrmg

nh4n du sric kh6e hqc tfp cua bQnh viQn da khoa; Bin sao bing t6t nghiQp dai hqc vd bing di0m,

bang tOt nghiQp cao hgc vir bing di6m; Chtmg chi hoflc vdn bing ngo4i ngfi; Bdn khai c6c c6ng

trinh khoalQ. .urg bin sao c5c c6ng trinh d6; Dd cucmg ve OU dinh nghi€n ciru; Thu gi6i thiQu



dU tuy€n; C6ng vdn cri di du tuyOn cia co quan chri qudn c6 thAm quydn quyet dinh nhAn sU; 03
Anh cd 3x4 vd 02 phong bi ddn tem, ghi rd hg t6n, dia chi, diQn tho4i li6n hQ.

3. Thdi.gian nhgn hti so vir thi tuy6n
HO so dg tuy6n (theo m6u quy dfnh) c6 th6 nQp t4rc titSp hoac qua dudng Buu di0n theo

dia chi: Phong Dho tao.sau dai hoc, Trucrng Dai hgc Mo - Eia chAt, phuong Eric Thing, guf,n
Bac Til Li6m, thanh ph6 Hn NQi.

Thdi ra Thdng b6o tl6n h6t nghy 20102/2020.
Thdi nh cria BQ Gi6o dpc vd Dio tpo vd sd duoc th6ng b6o ddn

thi sinh tro
brio niy, trfln trgng de nghi Quy co quan thdng b6o rQng rdi d6n nhirng

thi dugc ddo t4o sau rtpi hqc. Thi sinh cAn c6 su chuAn bi, 6n tfp tru6c. Nhd
tru 6i auOng ki6n thric cho thi sinh dg thi tuyAn sinh cao hgc lrudc khi thi
tuyOn,

Mgi thu tuc chi ti6t xem tr6n Website cria Trucrng ho4c li6n hQ voi Phdng Ddo t4o sau clpi
hoc, Truong Dai hqc M6 - Dia ch6t, <1iQn tho4i: 024.i8386438;

hnail : daotaos audaihoc@humg. edu.vn et/
O rz.n rrrt.rr.norr'f{rrrn

No'i rtltQn:
- Nhu tr6n;
- Vs GDDH (dA b6o c6o);

- Cdc PHT (d6 phoi hgp chi dao);
- Website; HUMG EOFFICE;
- Luu: I{CTH, DTSDHISly.

)

I tl'l L/ l'

KT.HIEU TRL/dNG
HO HIEU TRTIONG

TS Bili XuAn Nam



HƯỚNG DẪN KHAI HỒ SƠ TUYỂN SINH SĐH 

 

1. Đơn xin dự thi ( Mẫu 1). 

2. Lý lịch khoa học (hoặc lý lịch tự thuật) (mẫu 2). 

3. Giấy chứng nhận sức khỏe (bệnh viện đa khoa cấp Quận, Huyện). 

4. Bản sao bằng tốt nghiệp đại học. 

5. 03 ảnh (cỡ 3x4), 02 phong bì ghi rõ địa chỉ người nhận. 

Địa chỉ nhận hồ sơ qua đường bưu điện: Phòng đào tạo sau đại học, Trường đại học 

Mỏ - Địa chất, Số 18, Phố Viên, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. 

ĐT: 02438386438 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

ĐƠN XIN DỰ THI TUYỂN CAO HỌC 

Kính gửi: ÔNG HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 

 

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

2. Sinh ngày .............. tháng ............ năm ............... 

3. Nơi sinh: ........................................................................ ............................................................................................................... 

4. Hộ khẩu thường trú:.......................................................................................................................... ..................................... 

5. Nghề nghiệp: ............................................................................................................................. ................................................ 

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

7. Cơ quan chủ quản: ................................................................................................................................................................. 

8. Địa chỉ liên hệ: ............................................................................................................................. ........................................... 

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

Điện thoại: Nhà riêng: ............................. Di động: ............................... Cơ quan: ................................. 

9. Đối tượng dự thi (Tự do, Cán bộ nhà nước): .................................................................................................. ........ 

10. Ngành tốt nghiệp Đại học: ............................................................................................................................. ............... 

 - Trường tốt nghiệp: ....................................................................................................................................................  

 - Năm tốt nghiệp:.......................................................................... Xếp loại:........................................................... 

 - Hệ đào tạo: ............................................................................................................................. ....................................... 

11. Ngành đăng ký dự thi Cao học:.............................................................................................................................. 

 Tôi xin cam đoan chấp hành đầy đủ các điều khoản về thi tuyển và chương trình 

học tập, nghiên cứu theo Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ. 

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

Người làm đơn ký 

(Ghi rõ họ và tên) 
 
 
 

Mẫu 1: 



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, tháng, năm sinh:                                            Nơi sinh: 

Quê quán:                                                                 Dân tộc: 

Chức vụ, đơn vị công tác trước khi đi học tập, nghiên cứu: 

 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 

 

Điện thoại cơ quan:                                                   Điện thoại nhà riêng: 

Fax:                                                                           E-mail: 

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: 

1. Trung học chuyên nghiệp: 

Hệ đào tạo: Thời gian đào tạo từ      /       đến       /     

Nơi học (trường, thành phố): 

Ngành học: 

2. Đại học: 

Hệ đào tạo: Thời gian đào tạo từ      /       đến      / 

Nơi học (trường, thành phố): 

Ngành học: 

Tên đồ án, luận án hoặc môn thi tốt nghiệp: 

Ngày và nơi bảo vệ đồ án, luận án hoặc thi tốt nghiệp: 

Người hướng dẫn: 

3. Thạc sĩ: 

Thời gian đào tạo từ      /      đến       / 

Nơi học (trường, thành phố): 

Ngành học: 

Tên luận văn: 

Ngày và nơi bảo vệ luận văn: 

Người hướng dẫn: 

4. Tiến sĩ: 

Hình thức đào tạo: Thời gian đào tạo từ        /        đến        / 

Tại (trường, viện, nước): 

Tên luận án: 

Người hướng dẫn: 

Ngày và nơi bảo vệ: 

5. Trình độ ngoại ngữ (biết ngoại ngữ gì, mức độ): 

 

 

6. Học vị, học hàm, chức vụ kỹ thuật được chính thức cấp; số bằng, ngày và nơi cấp: 

 

 

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

 

Mẫu 2: 



Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

   

   

   

   

   

   

   

 

IV. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ: 

 

 

 

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

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CỬ ĐI HỌC                            NGƯỜI KHAI KÝ TÊN 
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 ĐỊNH DẠNG ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC SỬ DỤNG TIẾNG ANH 
BẬC 2 THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM  

(Theo Quyết định số 1481/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Yêu cầu: 

1. Đề thi gồm 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết được yêu cầu cụ thể về định dạng, thời gian, nội dung cho 

từng kỹ năng như trong Phần I. Cấu trúc đề thi. 

2. Hình thức trình bày: Đánh máy vi tính, trên khổ A4, có phần phách và phần thí sinh ghi thông tin riêng.  

I. CẤU TRÚC ĐỀ THI 

Kỹ năng 

thi 

Mục đích Thời gian Nội dung Dạng câu hỏi 

NGHE 

Kiểm tra các tiểu kỹ 

năng Nghe khác 

nhau, có độ khó của 

bậc 2: nghe thông 

tin chi tiết, nghe 

hiểu thông tin chính, 

nghe hiểu giải thích. 

Khoảng 25 

phút, bao 

gồm thời 

gian 5 phút 

chuyển kết 

quả sang 

phiếu trả lời. 

5 phần, 25 

câu, trong đó 

có 15 câu hỏi 

nhiều lựa 

chọn và 10 

câu điền từ 

vào chỗ trống. 

Thí sinh nghe các đoạn thông báo ngắn, 

các đoạn hội thoại và các bài nói chuyện, 

sau đó trả lời câu hỏi nhiều lựa chọn và 

câu hỏi điền từ vào chỗ trống đã in sẵn 

trong đề thi. 

ĐỌC 

Kiểm tra các tiểu kỹ 

năng Đọc khác 

nhau, có độ khó bậc 

2 đến bậc 3 thấp: 

hiểu từ vựng; đoán 

từ vựng trong ngữ 

cảnh, đọc hiểu 

thông tin chi tiết, 

đọc hiểu ý chính, 

định vị thông tin. 

40 phút, bao 

gồm cả thời 

gian chuyển 

kết quả sang 

phiếu trả lời 

4 phần, 30 

câu, trong đó 

có 15 câu hỏi 

nhiều lựa 

chọn, 8 câu 

ghép ứng với 

nội dung của 

các thông báo 

ngắn và 7 câu 

trả lời câu hỏi. 

Thí sinh đọc các dạng văn bản về các vấn 

đề khác nhau, độ khó của văn bản tương 

đương bậc 2 đến bậc 3 mức thấp với tổng 

số từ dao động từ 700-750 từ. Thí sinh 

lựa chọn câu trả lời đúng trong số các lựa 

chọn cho trước hoặc điền thông tin còn 

thiếu vào phiếu thông tin. 

VIẾT 

 35 phút 3 bài viết Phần 1: Thí sinh viết 5 câu hoàn chỉnh từ 

những cụm từ cho sẵn. 

Phần 2: Thí sinh viết một tin nhắn/một 

bản ghi nhớ trong công việc theo những 

yêu cầu cho sẵn. 

Phần 3: Thí sinh viết một bức thư /một 

bưu thiếp liên quan đến cuộc sống hàng 

ngày theo những yêu cầu cho sẵn. 

NÓI 

Kiểm tra các kỹ 

năng Nói khác nhau: 

giao tiếp xã hội, trao 

đổi thông tin, khởi 

đầu, duy trì và kết 

thúc hội thoại, nêu ý 

kiến, giải thích ý 

kiến, gợi ý và trả lời 

gợi ý, miêu tả, so 

sánh. 

10phút(bao 

gồm 2 phút 

chuẩn bị) 

4 phần Phần 1: Chào hỏi 

Phần 2: Tương tác xã hội 

Thí sinh trả lời 3-5 câu hỏi về 2 chủ đề 

khác nhau. Thí sinh đặt tối đa 2 câu hỏi. 

Phần 3: Miêu tả 

Thí sinh miêu tả người, đồ vật, hoặc môi 

trường sống, làm việc và học tập cụ thể. 

Phần 4: Thảo luận 

Thí sinh được cung cấp một ý kiến và 

một gợi ý liên quan đến ý kiến. Thí sinh 

trả lời đồng ý hoặc không đồng ý với ý 

kiến và gợi ý đó. 

II. CÁCH TÍNH ĐIỂM THI VÀ MÔ TẢ NĂNG LỰC ỨNG VỚI ĐIỂM THI 

1. Cách tính điểm thi 
- Mỗi kỹ năng thi: Nghe, Đọc, Viết, Nói được đánh giá hoặc quy đổi về thang điểm từ 0 đến 25. 

- Điểm của bài thi được cộng từ điểm của mỗi kỹ năng thi, tối đa là 100 điểm, sau đó quy về thang điểm 10, 

làm tròn đến 0,5 điểm; được sử dụng để xác định mức Đạt hay Không đạt. 

- Yêu cầu đối với mức Đạt: Có kết quả thi của cả 4 kỹ năng thi, tổng điểm của cả 4 kỹ năng đạt từ 6,5 điểm 

trở lên. 



ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TUYỂN SINH 

HỆ SAU ĐẠI HỌC MÔN TOÁN 

PHẦN CHUNG. 

1. Hàm nhiều biến, đạo hàm, vi phân hàm nhiều biến 

- Khái niệm 

- Tính đạo hàm và vi phân cấp 1và cấp 2 hàm nhiều biến. 

2. Cực trị hàm nhiều biến 
- Khái niệm. 

- Tìm cực trị hàm nhiều biến. 

3. Tích phân kép 

- Khái niệm. 

- Cách tính tích phân trong tọa độ Đề các, trong tọa độ cực. 

4. Tích phân đường loại 2 

- Khái niệm. 

- Phương pháp tính tích phân đường loại 2. 

- Định lí về điều kiện cần và đủ để tích phân đường loại 2 không phụ thuộc vào đường lấy tích phân. 

PHẦN TỰ CHỌN (Thí sinh được chọn phần A hoặc phần B). 

Phần A. (Phương trình vi phân và chuỗi). 

Phương trình vi phân  

- Phương trình vi phân cấp 1:  phương trình phân ly, phương trình tuyến tính, phương trình vi phân 

toàn phần. 

- Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2có hệ số hằng số. 

Chuỗi 

- Chuỗi số (các khái niệm cơ bản, các tiêu chuẩn so sánh, Cauchy, D’Alembert,Leibnitz, tích phân, 

hội tụ tuyệt đối). 

- Chuỗi hàm (các khái niệm và quy tắc tìm miền hội tụ của chuỗi hàm). 

Phần B.(Xác suất và thống kê). 

Xác suất và xác suất có điều kiện 

- Biến cố và xác suất của biến cố. 

- Xác suất có điều kiện. 

Biến ngẫu nhiên 

- Bảng phân phối xác suất. 

- Hàm phân phối và hàm mật độ. 

- Các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên. 

- Luật nhị thức, luật phân bố chuẩn, phân bố Poa-xông. 

Biến ngẫu nhiên hai chiều 

- Bảng phân phối đồng thời. 

- Hệ số tương quan. 

Mẫu thống kê và ước lượng tham số  
- Mẫu thống kê. 

- Ước lượng khoảng cho kỳ vọng và phương sai. 

Tài liệu tham khảo 

[1] Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Toán học cao cấp, tập 2, NXB Giáo dục, 2006.  

[2] Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Toán học cao cấp, tập 3, NXB Giáo dục, 2006. 

[3] Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Bài tập Toán học cao cấp, tập 2, NXB Giáo dục, 2006.   

[4] Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Bài tập Toán học cao cấp, tập 3, NXB Giáo dục, 2006. 

[5] Tống Đình Qùy, Giáo trình xác suất thống kê, NXB Bách Khoa-Hà Nội, 2009. 
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https://docs.google.com/file/d/0B0FAEEsDbPrKVFE1aU5Pd05na1k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B0FAEEsDbPrKbWxTNDZzSTVBVHc/edit?usp=sharing
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