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THÔNG BÁO 
Về việc đính chính thông tin về điều kiện dự tuyển nghiên cứu sinh trong 

thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2019 
 

Thực hiện Kế hoạch tuyển sinh sau đại học năm 2019, Trường Đại học Luật 
Hà Nội đã phát hành thông báo tuyển sinh số 2190/TBTS-ĐHLHN ngày 07/6/2019 
về việc tuyển sinh nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2019. Tuy nhiên, trong quá trình 
soạn thảo thông báo tuyển sinh, nội dung về “điều kiện dự tuyển” tại Điểm b Mục 
3 chưa đảm bảo tính chính xác so với Quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành 
theo Quyết định số 261/QĐ-ĐHLHN ngày 24/01/2019 của Hiệu trưởng Trường 
Đại học Luật Hà Nội. Vì vậy, Trường Đại học Luật Hà Nội xin đính chính thông 
tin về “điều kiện dự tuyển nghiên cứu sinh” trong Điểm b Mục 3 thông báo tuyển 
sinh số 2190/TBTS-ĐHLHN như sau: 

“3. Điều kiện dự tuyển nghiên cứu sinh: 

Có một trong các văn bằng sau đây: 

b) Bằng cử nhân luật loại giỏi trở lên do các trường đại học trong nước 
(được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo cử nhân ngành luật, luật 
kinh tế, luật quốc tế, luật thương mại quốc tế) cấp. Sau khi trúng tuyển, thí sinh 
phải học bổ sung kiến thức ở trình độ thạc sĩ của ngành đào tạo tiến sĩ đã trúng 
tuyển.”  

Trường Đại học Luật Hà Nội trân trọng thông báo để các thí sinh có nhu cầu 
có thể đăng ký dự tuyển theo nguyện vọng.  

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:                                                              

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có nhu cầu đào tạo;  
- Đăng Website Trường; cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp; 
- Bộ GD & ĐT, Bộ Tư pháp (để báo cáo); 
- Lưu: VT, ĐTSĐH.                                                                           
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