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BỘ TƯ PHÁP 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

 
Số:            /TB-ĐHLHN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày        tháng 8 năm 2021 

 
THÔNG BÁO 

Tuyển sinh nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2021 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ (ban hành kèm theo Thông tư 
số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) và Quy 
định về tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ (ban hành kèm theo Quyết định số 2744/QĐ-
ĐHLHN ngày 16/8/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội), Trường thông báo 
tuyển sinh trình độ tiến sĩ luật học đợt 2 năm 2021 với các thông tin sau:  

1. Đối tượng và điều kiện dự xét tuyển  

Đối tượng dự xét tuyển nghiên cứu sinh bao gồm công dân Việt Nam và người nước 
ngoài có đủ điều kiện dự tuyển sau đây: 

1.1. Người dự tuyển nghiên cứu sinh phải đáp ứng các điều kiện chung sau: 

a) Đã tốt nghiệp thạc sĩ các ngành đào tạo thuộc cùng nhóm ngành với ngành đào tạo 
trình độ tiến sĩ đăng ký xét tuyển; hoặc tốt nghiệp đại học hạng giỏi trở lên ngành đào tạo 
thuộc cùng nhóm ngành với ngành đào tạo trình độ tiến sĩ đăng ký xét tuyển;  

b) Có kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua luận văn thạc sĩ của chương trình đào tạo 
định hướng nghiên cứu; hoặc bài báo, báo cáo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học 
chuyên ngành hoặc hội nghị, hội thảo khoa học có phản biện; hoặc có thời gian công tác từ 
02 năm (24 tháng) trở lên là giảng viên, nghiên cứu viên của các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa 
học và công nghệ; 

c) Có dự thảo đề cương nghiên cứu và dự kiến kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa. 

1.2. Ngoài các điều kiện chung, người dự xét tuyển nghiên cứu sinh là công dân Việt 
Nam phải có năng lực ngoại ngữ, được minh chứng bằng một trong những văn bằng, chứng 
chỉ sau: 

a) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do một cơ sở đào tạo nước ngoài, phân 
hiệu của cơ sở đào tạo nước ngoài ở Việt Nam hoặc cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp cho 
người học toàn thời gian bằng tiếng nước ngoài; 

b) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành ngôn ngữ tiếng nước ngoài do các cơ sở 
đào tạo của Việt Nam cấp; 

c) Có một trong các chứng chỉ trình độ ngoại ngữ sau đây: Tiếng Anh:TOEFL iBT 
(từ 46 trở lên), IELTS (từ 5.5 trở lên), Cambridge Assessment English (B2 First/B2 
Business, Vantage/Linguaskill, từ 160 trở lên); tiếng Pháp: CIEP/Alliance française 
diplomas (TCF từ 400 trở lên, DELF B2 trở lên, Diplôme de Langue); tiếng Đức: Goethe -
Institut (Goethe- Zertifikat B2 trở lên), The German TestDaF language certificate (TestDaF 
level 4 (TDN 4) trở lên); tiếng Trung Quốc: Chinese Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK level 4 
trở lên); tiếng Nhật: Japanese Language Proficiency Test (JLPT) N3 trở lên; tiếng Nga: 
ТРКИ - Тест по русскомуязыку как иностранному (TORFL - Test of Russian as a 
Foreign Language) TPKИ-2 trở lên; các ngôn ngữ tiếng nước ngoài khác: Chứng chỉ đánh 
giá theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam từ bậc 4 trở lên do Bộ Giáo 
dục và Đào tạo công bố.  
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Các chứng chỉ nói trên còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển. 

1.3. Ngoài các điều kiện chung, người dự tuyển là công dân nước ngoài nếu đăng ký 
theo học chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ bằng tiếng Việt phải có chứng chỉ tiếng Việt 
tối thiểu từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài theo 
quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2. Ngành tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh 

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức tuyển sinh đối với các ngành đào tạo và chỉ tiêu 
tuyển sinh như sau: 

Số 
TT 

Tên ngành đào tạo Mã số Chỉ tiêu 
tuyển sinh 

1 Luật hiến pháp và luật hành chính 9380102 07  

2 Luật dân sự và tố tụng dân sự 9380103 13 

3 Luật hình sự và tố tụng hình sự 9380104 10  

4 Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm 9380105 8  

5 Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật 9380106 7  

6 Luật kinh tế 9380107 16 

7 Luật quốc tế 9380108 9 

Tổng cộng 70 

3. Hồ sơ dự tuyển, kế hoạch và phương thức tuyển sinh 

3.1. Hồ sơ dự tuyển bao gồm các tài liệu sau: 

a) Phiếu đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh (theo mẫu); 
b) Sơ yếu lý lịch, có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức nơi thí sinh đang 

công tác hoặc của chính quyền địa phương nơi thí sinh cư trú về các thông tin liên quan đến 
hộ tịch của người đăng ký xét tuyển (theo mẫu). 

c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ sau: Bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm đại 
học (02 bản sao có chứng thực và 05 bản sao); bằng tốt nghiệp thạc sĩ và bảng điểm thạc sĩ 
(02 bản sao có chứng thực và 05 bản sao); văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ 02 bản sao có 
chứng thực và 05 bản sao). 

d) Tài liệu minh chứng kinh nghiệm nghiên cứu khoa học gồm: 06 (sáu) bản Danh mục 
các công trình khoa học đã công bố và kèm theo minh chứng kết quả hoặc kinh nghiệm nghiên 
cứu khoa học:  

- Đối với luận văn thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu: Trang bìa luận văn và/hoặc 
các tài liệu khác chứng minh thí sinh đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ theo định hướng 
nghiên cứu. 

- Đối với bài báo, báo cáo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành 
hoặc hội nghị, hội thảo khoa học có phản biện: Bản photocopy trang bìa, trang mục lục Tạp 
chí có tên bài báo, tên tác giả và toàn bộ các trang nội dung của bài báo;bản photocopy trang 
bìa Kỷ yếu Hội thảo, trang mục lục có tên bài tham luận và tên tác giả, toàn văn bài tham 
luận tại Hội thảo, văn bản xác nhận của đơn vị quản lý khoa học đã tổ chức Hội thảo (trừ 
trường hợp do Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức hoặc Kỷ yếu đã được xuất bản có 
ISBN); đối với bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành hoặc kỷ yếu hội thảo phiên 
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bản điện tử thì phải có bản in trang điện tử của tạp chí hoặc kỷ yếu có đăng tải bài báo khoa 
học đó.  

- Giấy chứng nhận về thời gian công tác là giảng viên, nghiên cứu viên của các cơ sở 
đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ. 

đ) 06 (sáu) bản Đề cương nghiên cứu và kế hoạch học tập, nghiên cứu (theo mẫu)  
e) Giấy chứng nhận của bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên về việc thí sinh có đủ 

sức khỏe để học tập; 

g) Một (01) ảnh cỡ 4cm x 6cm (chụp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ), 
sau ảnh ghi họ tên, ngày tháng năm sinh, ngành dự tuyển và cho vào 1 phong bì riêng có ghi 
rõ tên thí sinh. 

Các tài liệu quy định ở mục a, b, e, g đóng thành 01 (một) tập; các tài liệu quy định ở 
mục c, d, đ bản sao có chứng thực đóng thành 01 (một) tập; các bản photo của các tài liệu ở 
mục c, d, đ được đóng thành 05 (năm) tập, mỗi tập có đủ 3 loại tài liệu nêu trên).  

3.2. Kế hoạch tuyển sinh: 

a) Thông báo tuyển sinh: Ngày 18/8/2021. 
b) Phát hành hồ sơ dự tuyển (online): Từ ngày 20/8/2021. 

c) Nộp hồ sơ; xét duyệt hồ sơ dự tuyển; tổ chức xét tuyển; công bố kết quả trúng 
tuyển và tổ chức nhập học lần 1:  

- Nộp hồ sơ dự tuyển và nộp lệ phí xét tuyển: Từ ngày 06/9/2021 đến ngày 
22/9/2021; 

- Xét duyệt hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 23/9/2021 đến ngày 25/9/2021; 

- Tổ chức xét tuyển (trực tiếp hoặc online): Từ ngày 27/9/2021 đến ngày 30/9/2021; 
- Công bố kết quả trúng tuyển và tổ chức nhập học: Từ ngày 04/10/2021 đến ngày 

10/10/2021; 

d) Nộp hồ sơ; xét duyệt hồ sơ dự tuyển; tổ chức xét tuyển; công bố kết quả trúng 
tuyển và tổ chức nhập học lần 2:  

- Nộp hồ sơ dự tuyển và nộp lệ phí xét tuyển: Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 
19/11/2021; 

- Xét duyệt hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 22/11/2021 đến ngày 26/11/2021; 
- Tổ chức xét tuyển (trực tiếp hoặc online): Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 

03/12/2021; 
- Công bố kết quả trúng tuyển và tổ chức nhập học: Từ ngày 06/12/2021 đến ngày 

15/12/2021; 
Thí sinh đăng ký và nộp hồ sơ dự tuyển bằng hình thức online theo hướng dẫn sau: 

Link đăng ký: https://dangkych29dot2.glideapp.io/ 

Hướng dẫn sử dụng: https://www.youtube.com/watch?v=AmgbNJVbqQ8&t=74s 
Bản cam kết: https://by.com.vn/jxHujk 

Thí sinh nộp hồ sơ (bản cứng) qua đường bưu điện sau khi trúng tuyển theo địa chỉ: 
Phòng Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Luật Hà Nội, số 87 Nguyễn Chí Thanh, Đống 
Đa, Hà Nội; nộp lệ phí tuyển sinh (gồm lệ phí quy định tại Mục 4.1 và 4.2) bằng hình thức 
chuyển khoản cho Phòng Tài chính – Kế toán theo thông tin tài khoản như 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.  
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3.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển. 

4. Lệ phí tuyển sinh và học phí trong quá trình đào tạo 
4.1. Lệ phí xét duyệt hồ sơ đăng ký dự xét tuyển: 200.000 đồng/hồ sơ 
4.2. Lệ phí xét tuyển: 1.000.000 đồng/thí sinh  

4.3. Học phí: Theo quy định của Nhà nước và quy định cụ thể của Trường về học phí 
tại thời điểm bắt đầu năm học mới. 

Chi tiết xin xem trên website http://ww.hlu.edu.vn hoặc liên hệ theo địa chỉ: Phòng 
Đào tạo sau đại học (Phòng 12A.05 Nhà A), Trường Đại học Luật Hà Nội, số 87 Nguyễn 
Chí Thanh, quận Đống Đa Hà Nội. Điện thoại: (024) 38352354, (024) 37738327, (024) 
37730 302. 

Nơi nhận:                                                              

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

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Đoàn Trung Kiên 

 

 


