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                       BỘ TƯ PHÁP 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 
 

               

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày  5  tháng  1  năm 2022 
 

THÔNG BÁO 

Về việc xét tuyển nguyện vọng 2 ngành luật quốc tế và ngành lý luận và lịch 

sử nhà nước và pháp luật trong kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021, Trường Đại 

học Luật Hà Nội đã phát hành Thông báo tuyển sinh số 2610/TB-ĐHLHN ngày 

30/7/2021 về việc tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2021 và Thông báo số 

3659/TB-ĐHLHN ngày 26/10/2021 về việc thay đổi, bổ sung một số nội dung 

trong Thông báo tuyển sinh số 2610/TB-ĐHLHN ngày 30/7/2021.  

Sau khi có kết quả trúng tuyển, Hội đồng tuyển sinh xác định ngành Luật 

quốc tế còn thừa 05 chỉ tiêu và ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật 

còn thừa 01 chỉ tiêu. Căn cứ đề nghị của Hội đồng tuyển sinh, Hiệu trưởng 

Trường Đại học Luật Hà Nội quyết định thông báo cho các thí sinh có đăng ký 

nguyện vọng 2 ngành Luật quốc tế và ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và 

pháp luật trong Phiếu đăng ký dự tuyển, nếu có nhu cầu xét tuyển theo nguyện 

vọng 2, có thể làm đơn đề nghị Hội đồng tuyển sinh xét tuyển vào ngành Luật 

quốc tế hoặc ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật (theo nguyện vọng 

2 trong Phiếu đăng ký dự tuyển). Căn cứ đơn đề nghị của thí sinh, Hội đồng 

tuyển sinh sẽ xét hồ sơ dự tuyển theo nguyên tắc lấy từ cao xuống thấp cho đến 

hết chỉ tiêu còn thừa của ngành Luật quốc tế và ngành Lý luận và lịch sử nhà 

nước và pháp luật.  

Thí sinh đã đăng ký nguyện vọng 2 ngành Luật quốc tế và ngành Lý luận 

và lịch sử nhà nước và pháp luật trong hồ sơ đăng ký dự tuyển có thể nộp đơn 

đăng ký xét tuyển theo nguyện vọng 2 từ ngày 05/01/2022 đến ngày 13/01/2022 

tại Phòng Đào tạo sau đại học. Quá thời hạn này, thí sinh không nộp đơn đăng 

ký được coi là không có nhu cầu.  

Trường Đại học Luật Hà Nội trân trọng thông báo tới các thí sinh biết để 

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: 

- Đăng lên Cổng TTĐT Trường; 

- Lưu: VT, ĐTSĐH. 
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