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CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định các vấn đề liên quan đến công tác tuyển sinh Khóa 4 (2014-2016) của Chương trình
Phát Triển Hạt Giống Lãnh Đạo IPL (sau đây gọi tắt là “Chương trình IPL”).
Điều 2: Quản lý tuyển sinh
Dự án IPL sẽ thành lập Hội Đồng Tuyển sinh để triển khai và quản lý các hoạt động liên quan đến
công tác tuyển sinh Khóa 4.
Địa chỉ tiếp nhận mọi thông tin liên quan đến công tác tuyển sinh này:
Văn phòng Đơn vị Điều hành Chương trình IPL
Địa chỉ: Tòa nhà PACE - 341 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: +84 (8) 3837.0212 - Email: tuyensinh@IPL.edu.vn
Trong suốt quá trình tuyển sinh, Hội Đồng Tuyển Sinh IPL chủ yếu liên hệ với Ứng viên thông qua địa chỉ
email liên lạc mà Ứng viên cung cấp trong Hồ sơ dự tuyển. Hội Đồng Tuyển Sinh không chịu trách nhiệm
về sự cố xảy ra do Ứng viên cung cấp địa chỉ email không chính xác hay các sự cố về đường truyền.
Điều 3: Đối tượng tuyển sinh
Bất kỳ ứng viên nào đáp ứng hai điều kiện (bắt buộc) sau đều có quyền dự tuyển vào Chương trình IPL:
•

Tuổi từ 20 đến 25 (tính đến năm mà Chương trình IPL chính thức ra công bố tuyển sinh)

•

Có khát vọng và quyết tâm khai phóng chính mình và tự tin mình là một người trẻ ưu tú.

Lưu ý:
1/ Ngoài 2 điều kiện chính trên, những điều kiện sau cũng là những điều kiện mà hiển nhiên ứng viên
cần phải có: (a) Là người Việt Nam; (b) Có đầy đủ tư cách công dân và năng lực hành vi dân sự tại thời
điểm dự tuyển.
2/ Thông thạo tiếng Việt (bản ngữ) và trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh) ở mức khá trở lên để có thể
tham gia học tập và thảo luận trong những môn học được triển khai hoàn toàn bằng tiếng Anh mà
không có phiên dịch.
Điều 4: Quy trình tuyển sinh
Vòng 1: Đánh giá hồ sơ
Vòng 2: Làm bài luận và 2 Thư giới thiệu
Vòng 3: Làm bài thi (120-180 phút)
Vòng 4: Giao lưu với các ứng viên khác và với Hội Đồng Tuyển Sinh
Vòng 5: Phỏng vấn trực tiếp với Hội Đồng Tuyển Sinh (từng ứng viên)

Điều 5: Học bổng & Cơ chế hỗ trợ tài chính
5.1 Quỹ IPL
Quỹ IPL (hay còn được gọi là “Quỹ Hạt giống Lãnh đạo IPL”) là một quỹ giáo dục phi chính phủ, phi lợi
nhuận, phi tôn giáo, được thành lập nhằm huy động các nguồn tài chính để tài trợ cho Chương trình IPL.
Quỹ IPL được sự quản lý và giám sát trực tiếp của Hội Đồng Quản Trị IPL và Ban Kiểm Soát IPL. Hội Đồng
Quản Trị IPL và Ban Kiểm Soát IPL hoạt động theo nhiệm kỳ và được bổ nhiệm bởi Hội Đồng Tài Trợ IPL.
Và Quỹ IPL được kiểm toán định kỳ bởi một tổ chức kiểm toán uy tín do các nhà tài trợ của IPL chỉ định.
Tất cả các học viên được tuyển chọn, đào tạo và phát triển trong khuôn khổ Chương trình IPL đều
được hưởng cơ chế hỗ trợ tài chính của Quỹ IPL bằng hình thức cấp học bổng học tập.
5.2 Học bổng IPL
Nhằm bảo đảm chất lượng đào tạo, Chương trình IPL Khóa 4 (IPL4) chỉ tuyển chọn tối đa 30 học viên
(là các ứng viên xuất sắc đã vượt qua thành công cả 05 vòng thi tuyển sinh của Chương trình IPL).
Tất cả học viên trúng tuyển Chương trình IPL (Khóa 4) đều có cơ hội nhận được học bổng toàn phần
(được tài trợ 100% tổng chi phí đào tạo của chương trình, tức 150 triệu đồng/học viên) từ Quỹ IPL để
theo học Chương trình IPL.
Lưu ý: Vì số lượng ứng viên dự tuyển hàng năm đều vượt xa số lượng học bổng của chương trình, nên mỗi
suất học bổng được trao đi cho một người trẻ này đồng nghĩa với một người trẻ khác bị mất đi một cơ hội
được rèn giũa trong chương trình. Do đó, ứng viên được nhận học bổng cần có cam kết nghiêm túc và có sự
thể hiện xứng đáng với học bổng mà mình được nhận. Cụ thể là nếu Học viên nào không vượt qua thành
công giai đoạn “1 năm được đào tạo” vì bất cứ lý do gì (tự ý bỏ học hay bị nhà trường buộc thôi học) thì sẽ
phải bồi thường cho Quỹ IPL một số tiền tương đương 50% giá trị học bổng toàn phần (ngoại trừ những
trường bất khả kháng được quy định cụ thể trong Quy chế đào tạo của Chương trình IPL).
CHƯƠNG II: QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 6: Vòng 1 - Đánh giá hồ sơ
6.1 Hồ sơ dự tuyển
Ứng viên nộp hồ sơ dự tuyển trực tuyến tại website chính thức của Chương trình IPL - www.IPL.edu.vn
Các bước hoàn thành hồ sơ dự tuyển trực tuyến bao gồm:


Truy cập vào website chính thức của Chương trình IPL - www.IPL.edu.vn, và hoàn thành hồ sơ trực
tuyến theo mẫu;



Nếu có các tài liệu chứng nhận thành tích học tập, làm việc khác, Ứng viên có thể đính kèm vào
hồ sơ trực tuyến dưới dạng .PDF hoặc .JPEG, tuy nhiên, tổng dung lượng các tài liệu này không
được vượt quá 05 (năm) MB (megabyte).

6.2 Tiếp nhận hồ sơ dự tuyển
Ứng viên chỉ nộp hồ sơ dự tuyển qua kênh trực tuyến như đã nêu tại điều 6.1. Vui lòng KHÔNG nộp
hồ sơ qua các kênh sau: Email tuyensinh@IPL.edu.vn, đường bưu điện và các hình thức khác.
Thời hạn nộp Hồ sơ dự tuyển và thời hạn công bố kết quả thi Vòng 1 được công bố trên website chính
thức của Chương trình tại địa chỉ www.IPL.edu.vn. Mọi thay đổi (nếu có) cũng được thông báo thông
qua website này.
6.3 Thông báo kết quả Vòng 1
Kết quả Vòng 1 sẽ được thông báo đến từng Ứng viên thông qua địa chỉ email liên lạc mà Ứng viên
đã cung cấp trong Hồ sơ dự tuyển.

Điều 7: Vòng 2 - Làm bài luận & 2 Thư giới thiệu
Ứng viên được yêu cầu thực hiện một Bài luận và đính kèm đúng 2 Thư giới thiệu, nhận xét về Ứng viên
của những người mà Ứng viên cho là có uy tín và hiểu biết về mình.
Các yêu cầu và hướng dẫn chi tiết về nội dung của vòng thi này sẽ được thông báo đến từng Ứng viên
thông qua địa chỉ email liên lạc mà Ứng viên đã cung cấp trong Hồ sơ dự tuyển.
Điều 8: Vòng 3 - Làm bài thi (120-180 phút)
Thời gian làm bài thi từ 120-180 phút. Đề thi được bảo mật đến trước giờ làm bài.
8.1 Thời gian và địa điểm thi
Thời gian và địa điểm thi sẽ được Hội Đồng Tuyển Sinh thông báo đến Ứng viên trên website:
www.IPL.edu.vn và thông qua địa chỉ email liên lạc mà Ứng viên đã cung cấp trong Hồ sơ dự tuyển.
Vòng 3 sẽ được tổ chức tại TP. HCM và Hà Nội. Đối với các địa phương khác ngoài TP. Hồ Chí Minh và
Hà Nội, vòng tuyển sinh này chỉ được tổ chức tại địa phương đó khi có tối thiểu 100 Ứng viên của
thành phố/ địa phương đó được chọn tham dự vòng thi tuyển này.
Trong trường hợp vòng tuyển sinh không diễn ra tại địa phương của Ứng viên, Ứng viên có thể chọn
một địa điểm thi gần nhất có tổ chức vòng thi để tham gia dự tuyển và tự chịu mọi chi phí ăn ở,
đi lại…
8.2 Một số quy định đối với Ứng viên khi tham gia thi Vòng 3
a. Ứng viên phải có mặt tại điểm thi tuyển đúng ngày giờ quy định. Nếu Ứng viên có mặt chậm quá
15 phút kể từ khi bắt đầu làm bài thì không được dự thi.
b. Khi đến phòng thi, Ứng viên phải tuân thủ theo các quy định sau:
-

Trình Thông báo dự thi và Chứng minh nhân dân cho Giám thị trước khi vào phòng thi.

-

Chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, máy tính điện tử cá nhân.

-

Không được mang vào phòng thi giấy than, bút xóa, các tài liệu, vũ khí, chất gây nổ, gây cháy,
phương tiện kỹ thuật thu, phát, truyền tin, ghi âm. Không hút thuốc và sử dụng các chất kích
thích khác trong phòng thi.

-

Bài làm phải viết rõ ràng, sạch sẽ, không nhàu nát, không đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng.

-

Không làm bài bằng hai màu mực.

-

Không dùng bút mực đỏ, bút chì làm bài thi.

-

Nghiêm túc trong quá trình thi và nghiêm cấm mọi hành vi gian lận.

-

Nếu có thắc mắc Ứng viên có thể hỏi Giám thị coi thi một cách công khai.

-

Phải giữ gìn trật tự, im lặng trong phòng thi.

-

Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo cho Giám thị để được xử lý.

-

Ứng viên chỉ được phép rời khỏi phòng thi, khu vực thi sau 1/2 thời gian làm bài và sau khi
nộp bài thi, đề thi cho Giám thị, trừ trường hợp ốm đau cần cấp cứu.

-

Khi hết giờ thi phải ngừng làm bài và nộp bài thi cho Giám thị. Ứng viên không làm được bài
cũng phải nộp giấy thi.

-

Khi nộp bài Ứng viên phải tự ghi Mã số dự tuyển vào bài thi và ký xác nhận vào bảng danh sách
theo dõi Ứng viên.

-

Không được nộp giấy nháp thay cho giấy thi.

-

Ứng viên có trách nhiệm tố giác những hiện tượng vi phạm Quy chế trong quá trình thi để
Hội Đồng Tuyển Sinh xử lý kịp thời.

8.3 Xử lý vi phạm quy chế thi Vòng 3
Tùy theo mức độ vi phạm của Ứng viên, Hội Đồng Tuyển Sinh và Giám thị có thể lựa chọn một trong
các hình thức sau để xử lý:
a. Nhắc nhở
Áp dụng đối với các Ứng viên vi phạm 01 (một) lần lỗi sau đây: nhìn bài, trao đổi, thảo luận với các
Ứng viên khác.
Ứng viên bị nhắc nhở sẽ bị trừ 25% số điểm của bài thi.
b. Cảnh cáo
Áp dụng đối với các Ứng viên vi phạm một trong các lỗi sau đây:
-

Đã bị nhắc nhở một lần nhưng vẫn tiếp tục vi phạm Quy chế.

-

Trao đổi bài làm hoặc giấy nháp cho Ứng viên khác.

-

Chép bài của Ứng viên khác.

Ứng viên bị cảnh cáo sẽ bị trừ 50% số điểm của bài thi.
c. Đình chỉ thi
Áp dụng đối với các Ứng viên vi phạm một trong các lỗi sau:
-

Mang vào phòng thi vũ khí, chất gây nổ, gây cháy hoặc các vật dụng gây nguy hại khác.

-

Đã bị cảnh cáo một lần nhưng vẫn tiếp tục vi phạm Quy chế.

-

Khi vào phòng thi mang theo: Tài liệu, thiết bị chứa đựng thông tin có thể lợi dụng để làm
bài thi, phương tiện kỹ thuật thu, phát, truyền tin, ghi âm.

-

Viết, vẽ những nội dung không liên quan đến bài thi.

-

Có hành vi giằng, giật bài thi của các Ứng viên khác.

Ứng viên bị kỷ luật đình chỉ thi phải rời khỏi phòng thi ngay sau khi bị kỷ luật. Ứng viên bị đình chỉ thi
sẽ không được tham gia các vòng thi tuyển tiếp theo và hủy bỏ kết quả thi tuyển năm đó.
d. Hủy bỏ kết quả thi tuyển
Hội Đồng Tuyển Sinh có quyền hủy bỏ kết quả thi tuyển và tước vĩnh viễn quyền tham dự các kỳ thi
tuyển tiếp theo của Ứng viên, trong trường hợp nghiêm trọng có thể đề nghị các cơ quan có thẩm quyền
truy tố trước pháp luật đối với những Ứng viên vi phạm một trong các lỗi sau:
-

Giả mạo Hồ sơ dự tuyển

-

Nhờ người khác thi hộ, làm bài hộ dưới mọi hình thức

-

Có hành động phá hoại kỳ thi, hành hung thành viên Hội Đồng Tuyển Sinh hoặc Ứng viên khác.

-

Có phát ngôn hoặc hành vi gây tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của Chương trình IPL

-

Ứng viên bị truy tố do có hành vi vi phạm pháp luật

e. Các trường hợp khác
Đối với các trường hợp vi phạm khác, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, Chủ tịch Hội Đồng Tuyển Sinh
quyết định xử lý kỷ luật theo một trong các hình thức quy định ở điều này.
Biên bản xử lý kỷ luật được công bố cho Ứng viên biết và có chữ ký của Ứng viên cùng hai Giám thị
coi thi.
Nếu Ứng viên không chịu ký tên vào biên bản thì Biên bản vẫn có giá trị.

8.4 Thông báo kết quả thi Vòng 3
Ngày công bố kết quả Vòng 3 và các thay đổi (nếu có) sẽ được Hội Đồng Tuyển Sinh thông báo trên
website chính thức của Chương trình IPL tại địa chỉ www.IPL.edu.vn.
Kết quả Vòng 3 sẽ được thông báo đến từng Ứng viên thông qua địa chỉ email liên lạc mà Ứng viên
đã cung cấp trong Hồ sơ dự tuyển.
8.5 Phúc tra kết quả thi Vòng 3
Nếu nghi ngờ hoặc phát hiện có sự nhầm lẫn trong kết quả thi tuyển Vòng 3 của mình, Ứng viên có
quyền đề nghị chấm phúc tra kết quả thi tuyển. Đơn yêu cầu phúc tra kết quả thi phải được lập thành
văn bản, có chữ ký xác nhận của Ứng viên và nêu rõ các thông tin sau:
-

Họ và tên Ứng viên

-

Ngày tháng năm sinh

-

Mã số dự tuyển

-

Địa chỉ liên lạc

-

Số điện thoại liên lạc

Đơn yêu cầu phúc tra kết quả thi phải được gửi đến Hội Đồng Tuyển Sinh IPL, địa chỉ:
Văn phòng Đơn vị Điều hành Chương trình IPL
341 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
(Ngoài bì thư ghi rõ: Đơn yêu cầu phúc tra kết quả Tuyển sinh IPL)
Đơn yêu cầu phúc tra kết quả thi phải được gửi đến Hội Đồng Tuyển Sinh IPL trong vòng 05 ngày
kể từ ngày công bố kết quả.
Ứng viên chỉ được yêu cầu phúc tra một lần duy nhất. Kết quả chấm phúc tra sẽ được thông báo đến
Ứng viên trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của Ứng viên. Nếu phát hiện có sự nhầm lẫn
hay sai sót, Hội Đồng Tuyển Sinh sẽ xem xét và điều chỉnh kết quả thi tuyển.
Điều 9: Vòng 4 - Giao lưu với các Ứng viên khác và với Hội Đồng Tuyển Sinh
Thời gian và địa điểm thi Vòng 4 sẽ được thông báo đến từng Ứng viên thông qua địa chỉ email liên
lạc mà Ứng viên đã cung cấp trong Hồ sơ dự tuyển.
Nội dung thi này của Vòng 4 sẽ được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh. Đối với các địa phương khác ngoài
TP. Hồ Chí Minh, vòng tuyển sinh này chỉ được tổ chức tại địa phương đó khi có tối thiểu 50 Ứng viên
của địa phương đó được chọn tham dự vòng thi tuyển này.
Trong trường hợp vòng tuyển sinh không diễn ra tại địa phương của Ứng viên, Ứng viên có thể chọn một
địa điểm thi gần nhất có tổ chức vòng thi này để tham gia dự tuyển và tự chịu mọi chi phí ăn ở, đi lại…
Ngày công bố kết quả Vòng 4 và các thay đổi (nếu có) sẽ được Hội Đồng Tuyển Sinh thông báo trên
website chính thức của Chương trình IPL tại địa chỉ www.IPL.edu.vn.
Kết quả Vòng 4 sẽ được thông báo đến từng Ứng viên thông qua địa chỉ email liên lạc mà Ứng viên
đã cung cấp trong Hồ sơ dự tuyển.

Điều 10: Vòng 5 - Phỏng vấn với Hội Đồng Tuyển Sinh (từng Ứng viên)
Thời gian và địa điểm của buổi phỏng vấn sẽ được thông báo đến từng Ứng viên thông qua địa chỉ email
liên lạc mà Ứng viên đã cung cấp trong Hồ sơ dự tuyển.
Vòng 5 sẽ được tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh. Đối với các địa phương khác ngoài Tp. Hồ Chí Minh,
vòng tuyển sinh này chỉ được tổ chức tại địa phương đó khi có tối thiểu 20 Ứng viên của địa phương
đó được chọn tham dự vòng thi tuyển này.
Trong trường hợp vòng tuyển sinh không diễn ra tại địa phương của Ứng viên, Ứng viên có thể chọn một
địa điểm thi gần nhất có tổ chức vòng thi để tham gia dự tuyển và tự chịu mọi chi phí ăn ở, đi lại…
Kết quả Vòng 5 sẽ được Hội đồng tuyển sinh thông báo đến từng Ứng viên thông qua địa chỉ email
liên lạc mà Ứng viên đã cung cấp trong Hồ sơ dự tuyển.
Điều 11: Huỷ bỏ kết quả thi tuyển
Hội Đồng Tuyển Sinh có quyền hủy bỏ kết quả thi tuyển và tước quyền vĩnh viễn quyền tham dự các
kỳ thi tuyển tiếp theo của Ứng viên, trong trường hợp nghiêm trọng có thể đề nghị các cơ quan có
thẩm quyền truy tố trước pháp luật đối với những Ứng viên vi phạm một trong các lỗi sau:
•
•
•
•
•
•

Giả mạo Hồ sơ dự tuyển
Nhờ người khác thi hộ, làm bài hộ dưới mọi hình thức
Có hành động phá hoại kỳ thi, hành hung cán bộ hoặc Ứng viên khác.
Có phát ngôn hoặc hành vi gây tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của Chương trình IPL
Ứng viên bị truy tố do có hành vi vi phạm pháp luật.
Hình thức kỷ luật này do Hội Đồng Tuyển Sinh quyết định

Điều 12: Công bố kết quả trúng tuyển và tập họp Ứng viên trúng tuyển
Sau khi xem xét các điều kiện và xét duyệt danh sách Ứng viên trúng tuyển, Hội Đồng Tuyển Sinh sẽ
gửi thư thông báo kết quả trúng tuyển chính thức đến từng Ứng viên. Trong thư thông báo có ghi rõ
những điều kiện cần thiết để Ứng viên làm thủ tục nhập học.
Tất cả các Ứng viên trúng tuyển sẽ được triệu tập để gặp gỡ Ban Điều Hành Chương trình IPL và được
giải đáp tất cả các thắc mắc trước khi chính thức nhập học.
Những Ứng viên nhập học chậm sau 7 ngày trở lên kể từ ngày nhập học chính thức, nếu không có lý
do chính đáng thì coi như bỏ học. Nếu đến chậm do ốm đau, tai nạn, hay lý do bất khả kháng khác,
Ứng viên cần cung cấp giấy xác nhận của bệnh viện, các cơ quan chức năng hay bằng chứng thuyết
phục khác để Nhà trường xem xét, quyết định tiếp nhận vào học.
Điều 13: Bảo lưu kết quả trúng tuyển
Kết quả trúng tuyển của Ứng viên chỉ có giá trị đến thời điểm Ứng viên nhận được giấy mời nhập
học và hoàn tất các thủ tục nhập học. Chương trình IPL không giải quyết các yêu cầu bảo lưu kết quả
tuyển sinh của Ứng viên.
CHƯƠNG III: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 14: Hiệu lực của Quy chế
Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký, được áp dụng cho Kỳ tuyển sinh Khóa 4 của Chương trình IPL.
Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng tuyển sinh có thể điều chỉnh một số quy định cho phù hợp với
tình hình thực tế. Và những điều chỉnh (nếu có) này sẽ được thông báo chính thức trên website của IPL.
TP. HCM, ngày 15/10/2014.
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
CHƯƠNG TRÌNH IPL KHÓA IPL4

