
Phụ lục I 

DANH MỤC NGÀNH ĐÚNG, NGÀNH PHÙ HỢP, NGÀNH GẦN, NGÀNH KHÁC VỚI CHUYÊN NGÀNH  

DỰ THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2021 

(Kèm theo Thông báo số:  497  /TB-ĐHLĐXH ngày  22/02/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động - Xã hội) 
 
 

Chuyên ngành 

đào tạo trình 

độ thạc sĩ 

Các ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác 

chuyên ngành dự thi 
Quy định về bổ sung kiến thức 

1. Quản trị 

nhân lực 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngành đúng, 

ngành phù 

hợp 

- Ngành tốt nghiệp đại học ngành Quản trị nhân lực, hoặc 

- Ngành tốt nghiệp đại học là các ngành khác có chương trình đào 

tạo đại học khác chương trình đào tạo ngành Quản trị nhân lực của 

Trường Đại học Lao động – Xã hội dưới 10% tổng số tiết học hoặc 

đơn vị học trình hoặc tín chỉ của khối kiến thức ngành. 

Thí sinh không phải học bổ sung kiến thức 

Ngành gần - Ngành tốt nghiệp đại học là một trong các ngành sau: Khoa học 

quản lý; Hệ thống thông tin quản lý; Quản trị văn phòng, Quản lý 

công,  Quan hệ lao động, Quản lý dự án, hoặc  

- Ngành tốt nghiệp đại học là các ngành: Quản trị kinh doanh, Kinh 

tế lao động... nếu các ngành này có chương trình đào tạo đại học 

khác chương trình đào tạo ngành Quản trị nhân lực của Trường Đại 

học Lao động – Xã hội từ 10% đến 40% tổng số tiết học hoặc đơn vị 

học trình hoặc tín chỉ của khối kiến thức ngành. 

Thí sinh phải hoàn thành chương trình bổ sung 

kiến thức tại Trường trước thời hạn nộp hồ sơ dự 

thi, gồm 01 học phần (02 tín chỉ/học phần):  

Quản trị nhân lực 

Ngành khác 

 

 

 

 

a) Tốt nghiệp đại học một trong số các ngành sau:      

- Quản trị kinh doanh 

- Kinh doanh quốc tế  

- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành       

- Kinh doanh thương mại 

- Quản trị khách sạn                               

- Tài chính - Ngân hàng 

- Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống    

- Bảo hiểm 

- Marketing                                                

- Kế toán 

- Kiểm toán 

 

 

Thí sinh phải hoàn thành chương trình bổ sung 

kiến thức tại Trường trước thời hạn nộp hồ sơ dự 

thi gồm 02 học phần  (02 tín chỉ/ học phần):  
Quản trị nhân lực; Tiền lương - tiền công  
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Chuyên ngành 

đào tạo trình 

độ thạc sĩ 

Các ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác 

chuyên ngành dự thi 
Quy định về bổ sung kiến thức 

b) Thí sinh tốt nghiệp đại học không thuộc các ngành nêu trên 

Thí sinh phải hoàn thành chương trình bổ sung 

kiến thức tại Trường trước thời hạn nộp hồ sơ dự 

thi gồm 05 học phần (02 tín chỉ/ học phần):   

Quản trị nhân lực; Tiền lương - tiền công; Quan 

hệ lao động; Thị trường lao động; Tổ chức - Định 

mức. 

2. Kế toán Ngành đúng, 

ngành phù 

hợp 

- Ngành tốt nghiệp đại học là ngành Kế toán, hoặc  

- Ngành tốt nghiệp đại học là các ngành: Kiểm toán,.. nếu các ngành 

này có chương trình đào tạo đại học khác chương trình đào tạo ngành 

Kế toán của Trường Đại học Lao động – Xã hội dưới 10% tổng số 

tiết học hoặc đơn vị học trình hoặc tín chỉ của khối kiến thức ngành. 

Thí sinh không phải học bổ sung kiến thức 

Ngành gần - Ngành tốt nghiệp đại học là ngành Kiểm toán, hoặc  

- Ngành tốt nghiệp đại học là các ngành: Quản trị kinh doanh, Kinh 

doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Thương mại điện tử, Tài 

chính - Ngân hàng, Bảo hiểm, Quản trị nhân lực, Quản lý dự án, 

Quản lý công, Hệ thống thông tin quản lý… nếu các ngành này có 

chương trình đào tạo đại học khác chương trình đào tạo ngành Kế 

toán của Trường Đại học Lao động – Xã hội từ 10% đến 40% tổng 

số tiết học hoặc đơn vị học trình hoặc tín chỉ của khối kiến thức 

ngành. 

Thí sinh phải hoàn thành chương trình bổ sung 

kiến thức tại Trường trước thời hạn nộp hồ sơ dự 

thi, gồm 02 học phần (02 tín chỉ/ học phần): 

Nguyên lý kế toán 1; Kế toán quản trị. 

3. Công tác xã 

hội 

Ngành đúng, 

ngành phù 

hợp 

- Ngành tốt nghiệp đại học là ngành Công tác xã hội, hoặc 

- Ngành tốt nghiệp đại học là các ngành: Công tác thanh thiếu niên, 

Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật,…nếu các ngành này có chương 

trình đào tạo đại học khác chương trình đào tạo ngành Công tác xã 

hội của Trường Đại học Lao động – Xã hội dưới 10% tổng số tiết 

học hoặc đơn vị học trình hoặc tín chỉ của khối kiến thức ngành. 

Thí sinh không phải học bổ sung kiến thức 

Ngành gần - Ngành tốt nghiệp đại học là các ngành: Công tác thanh thiếu niên, 

Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật, hoặc 

- Ngành tốt nghiệp đại học là các ngành: Xã hội học, Tâm lý học, 

Tâm lý học giáo dục, Truyền thông đại chúng, Quan hệ công chúng, 

Gia đình học, Quản lý dự án,… nếu các ngành này có chương trình 

đào tạo đại học khác chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội của 

Thí sinh phải hoàn thành chương trình bổ sung 

kiến thức tại Trường trước thời hạn nộp hồ sơ dự 

thi, gồm 02 học phần (02 tín chỉ/học phần): Nhập 

môn Công tác xã hội; Hành vi con người và môi 

trường. 
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Chuyên ngành 

đào tạo trình 

độ thạc sĩ 

Các ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác 

chuyên ngành dự thi 
Quy định về bổ sung kiến thức 

Trường Đại học Lao động – Xã hội từ 10% đến 40% tổng số tiết học 

hoặc đơn vị học trình hoặc tín chỉ của khối kiến thức ngành. 

- Ngành tốt nghiệp đại học là các ngành khác nhưng đã có chứng 

chỉ tốt nghiệp lớp đào tạo cán bộ quản lý công tác xã hội cấp cao 

hoặc tương đương. 

 

 

 

 

4. Quản trị  

kinh doanh 

Ngành đúng, 

ngành phù 

hợp 

- Ngành tốt nghiệp đại học là ngành Quản trị kinh doanh hoặc 

- Ngành tốt nghiệp đại học là ngành khác có chương trình đào tạo ở 

trình độ đại học khác chương trình đào tạo trình độ đại học  ngành 

Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Lao động – Xã hội dưới 

10% tổng số tiết học hoặc đơn vị học trình hoặc tín chỉ của khối kiến 

thức ngành. 

Thí sinh không phải học bổ sung kiến thức khi dự 

thi 

Ngành gần - Ngành tốt nghiệp đại học là một trong các ngành sau: Marketing; 

Bất động sản; Kinh doanh quốc tế; Kinh doanh thương mại; Thương 

mại điện tử; Kinh doanh thời trang và dệt may.  

- Ngành tốt nghiệp đại học là ngành khác có chương trình đào tạo ở 

trình độ đại học khác chương trình đào tạo trình độ đại học ngành 

Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Lao động – Xã hội từ 10% 

đến 40% tổng số tiết học hoặc đơn vị học trình hoặc tín chỉ của khối 

kiến thức ngành. 

Thí sinh phải hoàn thành chương trình bổ sung 

kiến thức tại Trường trước thời hạn hết hạn nộp 

hồ sơ dự thi, gồm 01 học phần (02 tín chỉ/ học 

phần): Quản trị chiến lược  

Ngành khác 

 

 

 

 

a) Tốt nghiệp đại học thuộc một trong số các ngành sau:  

- Tài chính – Ngân hàng 

- Bảo hiểm 

- Kế toán 

- Kiểm toán 

- Khoa học quản lý 

- Quản lý công 

- Quản trị nhân lực 

- Hệ thống thông tin quản lý 

- Quản trị văn phòng 

- Quan hệ lao động 

Thí sinh phải hoàn thành chương trình bổ sung 

kiến thức tại Trường trước thời hạn hết hạn nộp 

hồ sơ dự thi, gồm 02 học phần (02 tín chỉ/ học 

phần): Quản trị chiến lược và Quản trị Marketing  
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Chuyên ngành 

đào tạo trình 

độ thạc sĩ 

Các ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác 

chuyên ngành dự thi 
Quy định về bổ sung kiến thức 

- Quản lý dự án 

- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    

- Quản trị khách sạn 

- Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống     

 b) Thí sinh tốt nghiệp đại học không thuộc các ngành nêu trên Thí sinh phải hoàn thành chương trình bổ sung 

kiến thức tại Trường trước thời hạn hết hạn nộp 

hồ sơ dự thi, gồm 05 học phần (02 tín chỉ/ học 

phần): Kinh tế vi mô; Quản trị chiến lược; Quản 

trị Marketing; Quản trị học; Lý thuyết tổ chức. 

5. Bảo hiểm Ngành đúng, 

ngành phù 

hợp 

- Ngành tốt nghiệp đại học là ngành bảo hiểm, hoặc 

- Ngành tốt nghiệp đại học là ngành khác có chương trình đào tạo ở 

trình độ đại học khác chương trình đào tạo trình độ đại học ngành 

Bảo hiểm của Trường Đại học Lao động – Xã hội dưới 10% tổng số 

tiết học hoặc đơn vị học trình hoặc tín chỉ của khối kiến thức ngành. 

Thí sinh không phải học bổ sung kiến thức khi dự 

thi 

Ngành gần 

- Ngành tốt nghiệp đại học là ngành Tài chính- Ngân hàng, hoặc 

- Ngành tốt nghiệp đại học là các ngành: Quản trị kinh doanh, Kinh 

doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Thương mại điện tử, Quản 

trị nhân lực, Quản lý dự án, Quản lý công, Hệ thống thông tin quản 

lý… nếu các ngành này có chương trình đào tạo đại học khác chương 

trình đào tạo ngành Bảo hiểm của Trường Đại học Lao động – Xã 

hội từ 10% đến 40% tổng số tiết học hoặc đơn vị học trình hoặc tín 

chỉ của khối kiến thức ngành. 

Thí sinh phải hoàn thành chương trình bổ sung 

kiến thức tại Trường trước thời hạn hết hạn nộp 

hồ sơ dự thi, gồm 02 học phần (02 tín chỉ/học 

phần): Nguyên lí bảo hiểm; Tài chính bảo hiểm I. 

Ghi chú: Đối với các học phần bổ sung kiến thức: Học phần nào thí sinh đã học ở bậc đại học và có số tín chỉ tương đương, thí sinh sẽ không phải học  

bổ sung học phần đó. 
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