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TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 
 
              

            

 
THÔNG BÁO 

Về việc thu nhận hồ sơ dự tuyển đối với thí sinh dự tuyển cao học  
đợt 1 năm 2022  

 

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp, để thực 
hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời điểm hiện nay, Phòng 
Đào tạo sau đại học Trường Đại học Luật Hà Nội đề nghị các thí sinh dự tuyển 
cao học đợt 1 năm 2022 thực hiện đúng các yêu cầu sau đây:  

1. Trường Đại học Luật tổ chức xét tuyển theo các tiêu chí tại Thông báo 
tuyển sinh số 604/TBTS-ĐHLHN ngày 01/3/2022 đã đăng tải trên Cổng thông 
tin điện tử của Trường. 

2. Thí sinh hạn chế việc nộp hồ sơ trực tiếp tại văn phòng Phòng Đào tạo 
sau đại học (Phòng 12A05). Khi nộp hồ sơ trực tiếp tại trường hoặc qua đường 
bưu điện, thí sinh cần lưu ý trình tự sau: 

2.1. Đăng ký thông tin tuyển sinh trên phần mềm đăng ký tuyển sinh của 
Trường và ghi nhận lại mã hồ sơ trên bì túi đựng hồ sơ. 

2.2. Hoàn thiện toàn bộ giấy tờ, tài liệu minh chứng theo yêu cầu của tiêu 
chí xét tuyển đảm bảo điều kiện xét tuyển (tránh trường hợp hồ sơ phải trả lại), 
bao gồm:  

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu đăng trên Cổng thông tin điện tử của 
Trường tại Mục Thông tin tuyển sinh); 

- Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp đại học hoặc giấy chứng nhận tốt 
nghiệp tạm thời hoặc tương đương; bản sao có chứng thực bảng điểm đại học. 
Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp 
phải được công nhận văn bằng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;  

- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ chứng minh 
năng lực ngoại ngữ; 

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu đăng trên Cổng thông tin điện tử của Trường tại 
Mục Thông tin tuyển sinh) có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự nơi thí sinh 
đang làm việc hoặc của chính quyền địa phương nơi thí sinh cư trú;  

- Tài liệu minh chứng về thâm niên, kinh nghiệm công tác liên quan đến 
lĩnh vực pháp luật kể từ khi tốt nghiệp đại học luật (theo mẫu đăng trên Cổng 
thông tin điện tử của Trường tại Mục Thông tin tuyển sinh); 

- Tài liệu minh chứng về các sản phẩm/hoạt động khoa học đã công bố/tham 
gia liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập, nghiên cứu; 

- Giấy chứng nhận của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên về việc thí sinh có đủ 
sức khoẻ để học tập, nghiên cứu; 
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- Bản sao có chứng thực các giấy tờ xác nhận về đối tượng được hưởng 
chính sách ưu tiên trong tuyển sinh của cơ quan có thẩm quyền; 

- 02 ảnh cỡ 4cm x 6cm; sau ảnh ghi họ tên, ngày sinh, ngành đào tạo đăng 
ký dự tuyển của thí sinh; 

- 03 phong bì ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại của người dự tuyển. 

2.3. Bản cứng hồ sơ nộp qua đường bưu điện phải có bì túi đựng hồ sơ, 
ngoài bì túi ghi rõ các thông tin về nguyện vọng xét tuyển và giấy tờ, tài liệu có 
trong hồ sơ (theo mẫu đính kèm). 

2.4. Thí sinh nộp lệ phí tuyển sinh theo Thông báo tuyển sinh số 
604/TBTS-ĐHLHN ngày 01/3/2022 cần hoàn thành việc nộp lệ phí trước 11.00 
ngày 28/3/2022 bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Trường theo 
thông tin sau: 

Tên tài khoản: Trường Đại học Luật Hà Nội;  
Số tài khoản: 999998819998 tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, chi 

nhánh Đông Đô. 
 (Khi nộp lệ phí tuyển sinh qua tài khoản của Trường, thí sinh ghi rõ nội 

dung: TSCH30, họ tên thí sinh, số điện thoại. Ví dụ: TSCH30_LE THI 
HIEN_0912345678) 

Trường Đại học Luật Hà Nội thông báo cho các thí sinh biết và thực hiện. 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh theo 
số điện thoại: (024) 37730302; (024) 38352354; (024)37738327./. 

Nơi nhận:                                                             

- Thí sinh đã đăng ký dự thi; 
- Cổng thông tin điện tử Trường (để đăng tải);  
- Lưu: VT, ĐTSĐH.                                                                           

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐTSĐH  
       PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
               
                     (Đã ký) 
 

  Nguyễn Thị Kim Ngân 

 

 


