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THÔNG BÁO 

Về việc phúc khảo điểm đánh giá hồ sơ hoặc xem xét lại kết quả xét tuyển cao học 
(Đợt 2 năm 2022) 

 

Thực hiện Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
(ban hành theo Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo) và Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học 
Luật Hà Nội (ban hành theo Quyết định số 3471/QĐ-ĐHLHN ngày 15 tháng 10 năm 2021 của 
Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội), Hội đồng tuyển sinh sau đại học của Trường Đại 
học Luật Hà Nội thông báo về việc nhận đơn đề nghị phúc khảo điểm đánh giá hồ sơ dự xét 
tuyển hoặc đề nghị xem xét lại kết quả xét tuyển cao học đợt 2 năm 2022 như sau: 

1. Căn cứ kết quả xét tuyển cao học đợt 2 năm 2022 đã được đăng tải trên Website của 
Trường tại địa chỉ: http://www.hlu.edu.vn, thí sinh có nguyện vọng muốn đề nghị Hội đồng 
tuyển sinh phúc khảo điểm đánh giá hồ sơ dự tuyển và/hoặc xem xét lại kết quả xét tuyển cao 
học đợt 2/2022 có thể làm đơn đề nghị (theo mẫu tải trên Website của Trường) và gửi về Ban 
Thư ký Hội đồng tuyển sinh (có thể nộp đơn trực tiếp tại Phòng Đào tạo sau đại học hoặc gửi 
qua đường bưu điện) theo địa chỉ người nhận: Phạm Thị Mỹ Dung, Phòng Đào tạo sau đại 
học, Trường Đại học Luật Hà Nội, số 87 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội. 

2. Hội đồng tuyển sinh sau đại học Trường Đại học Luật Hà Nội bắt đầu nhận đơn đề 
nghị phúc khảo điểm đánh giá hồ sơ dự tuyển và/hoặc xem xét lại kết quả xét tuyển cao học 
đợt 2/2022 từ ngày 18/11/2022 đến 17h00 ngày 01/12/2022 (tính theo dấu bưu điện gửi đi, 
đối với trường hợp thí sinh gửi đơn qua đường bưu điện). Việc nộp đơn đề nghị quá thời hạn 
này được coi là không hợp lệ và không được Hội đồng tuyển sinh chấp nhận. 

3. Thí sinh nộp lệ phí phúc khảo điểm đánh giá hồ sơ và/hoặc xem xét lại kết quả xét 
tuyển theo mức 200.000 đồng/thí sinh bằng hình thức chuyển tiền qua tài khoản của Trường 
trong thời hạn nộp đơn phúc khảo theo thông tin hướng dẫn sau: Số tài khoản 999998810018 
tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, chi nhánh Đông Đô. 

Khi chuyển tiền qua tài khoản, thí sinh soạn tin theo cú pháp: TSCH30, họ tên thí sinh, 
số điện thoại. Ví dụ: TSCH30_LE THI HIEN_0912345678_PHUCKHAO) 

4. Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Luật Hà Nội sẽ thông báo trực tiếp cho thí sinh 
về kết quả phúc khảo điểm đánh giá hồ sơ dự tuyển và/hoặc kết quả kiểm tra điểm xét tuyển 
qua thư điện tử do thí sinh cung cấp, hoặc đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Trường, 
chậm nhất vào ngày 10/12/2022. 

Nếu thí sinh cần biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ: Phòng Đào tạo sau đại học, 
Trường Đại học Luật Hà Nội, điện thoại: 0243.8352.354; 0243.7738327 hoặc 0243.7730302. 

Nơi nhận: 

- Đăng tải trên Website Trường; 
- Niêm yết tại Văn phòng Phòng ĐTSĐH; 
- Lưu: VT, ĐTSĐH. 
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