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Phụ lục 3 

Hướng dẫn thực hiện đăng kí dự tuyển sau đại học năm 2023 

(Kèm theo văn bản hướng dẫn số  202 /TB-ĐHL ngày 01 tháng 03 năm 2023  

 của Hiệu trưởng trường Đại học Luật, ĐHQGHN) 

1. Danh mục các ngành phù hợp (đối với thí sinh dự tuyển đào tạo thạc sĩ) 

1.1. Danh mục các ngành phù hợp với chuyên ngành Lý luận và lịch sử nhà nước 
và pháp luật: Luật hiến pháp và luật hành chính, Luật hình sự và tố tụng hình sự, Luật dân sự 
và tố tụng dân sự, Luật kinh tế, Luật quốc tế, Luật kinh doanh, Luật thương mại quốc tế. 

1.2. Danh mục các ngành phù hợp với chuyên ngành Luật dân sự và tố tụng dân 
sự: Luật hiến pháp và luật hành chính, Luật hình sự và tố tụng hình sự, Luật dân sự và tố tụng 
dân sự, Luật kinh tế, Luật quốc tế, Luật kinh doanh, Luật thương mại quốc tế. 

1.3. Danh mục các ngành phù hợp với chuyên ngành Luật hình sự và tố tụng hình 
sự: Luật hiến pháp và luật hành chính, Luật hình sự và tố tụng hình sự, Luật dân sự và tố tụng 
dân sự, Luật kinh tế, Luật quốc tế, Luật kinh doanh, Luật thương mại quốc tế. 

 1.4. Danh mục các ngành phù hợp với chuyên ngành Luật kinh tế: Luật hiến pháp 
và luật hành chính, Luật hình sự và tố tụng hình sự, Luật dân sự và tố tụng dân sự, Luật kinh 
tế, Luật quốc tế, Luật kinh doanh, Luật thương mại quốc tế. 

1.5. Danh mục các ngành phù hợp với chuyên ngành Luật quốc tế: Luật hiến pháp 
và luật hành chính, Luật hình sự và tố tụng hình sự, Luật dân sự và tố tụng dân sự, Luật kinh 
tế, Luật quốc tế, Luật kinh doanh, Luật thương mại quốc tế. 

1.6. Danh mục các ngành phù hợp với chuyên ngành Luật hiến pháp và luật hành 
chính: Luật hiến pháp và luật hành chính, Luật hình sự và tố tụng hình sự, Luật dân sự và tố 
tụng dân sự, Luật kinh tế, Luật quốc tế, Luật kinh doanh, Luật thương mại quốc tế. 

1.7. Danh mục các ngành phù hợp với chuyên ngành Pháp luật về quyền con người:  
1.7.1. Danh mục các ngành phù hợp không phải học bổ sung kiến thức: Luật hiến pháp 

và luật hành chính, Luật dân sự và tố tụng dân sự, Luật hình sự và tố tụng hình sự, Luật kinh 
tế, Luật Quốc tế, Luật Kinh doanh, Luật thương mại quốc tế. 

1.7.2. Danh mục các ngành phù hợp phải bổ sung kiến thức: 
- Nhóm 1: Một số ngành thuộc nhóm ngành ‘ An ninh và trật tự xã hội” gồm: Trình 

sát an ninh, Trinh sát cảnh sát, Điều tra hình sự, Quản lí nhà nước về an ninh trật tự, Thi hành 
án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Tham mưu, chỉ huy công an nhân dân. 

- Nhóm 2: Một số ngành thuộc nhóm ngành Quản trị - Quản lí gồm: Khoa học quản 
lý; Quản lí công. 

- Nhóm 3: Các ngành Khoa  học chính trị; Chính trị học; Xây dựng Đảng và chính 
quyền nhà nước; Quản lí nhà nước. 

- Danh mục các học phần bổ sung kiến thức: 

Stt Tên học phần Số tín chỉ 

1. Lý luận chung về nhà nước và pháp luật 4 

2. Lịch sử nhà nước và pháp luật 3 

3. Luật hiến pháp Việt nam 4 

4. Luật hành chính và tố tụng hành chính Việt Nam 4 

5. Luật dân sự và tố tụng dân sự Việt Nam 3 

6. Luật hình sự và tố tụng hình sự Việt Nam 3 

 Tổng số 21 
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1.8. Danh mục các ngành phù hợp/ngành có liên quan mật thiết với chuyên ngành 

Quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng:  

1.8.1. Danh mục các ngành phù hợp không phải học bổ sung kiến thức: Luật hiến pháp 

và luật hành chính, Luật dân sự và tố tụng dân sự, Luật hình sự và tố tụng hình sự, Luật kinh 

tế, Luật Quốc tế, Luật Kinh doanh. 

1.8.2. Danh mục các ngành phù hợp phải bổ sung kiến thức: 

- Nhóm 1: Một số ngành thuộc nhóm ngành “An ninh và trật tự xã hội” gồm: Trinh sát 

an ninh, Điều tra hình sự, Quản lí nhà nước về an ninh trật tự, Thi hành án hình sự và hỗ trợ 

tư pháp, Tham mưu chỉ huy công an nhân dân. 

- Nhóm 2: Một số ngành thuộc nhóm ngành Quản trị - Quản lí gồm: Khoa học quản 

lý; Quản lí công. 

- Nhóm 3: Các ngành Khoa học chính trị; Chính trị học; Xây dựng Đảng và chính 

quyền nhà nước; Quản lí nhà nước. 

- Danh mục các học phần bổ sung kiến thức: 

Thí sinh có bằng tốt nghiệp một số ngành khác có liên quan mật thiết đến quản trị nhà 

nước và phòng, chống tham nhũng (tại mục 1.8.2 của Phụ lục 3.) phải học chương trình bổ 

sung kiến thức gồm 6 học phần, 24 tín chỉ để đáp ứng đủ điểu kiện dự tuyển tuyển sinh. Các 

học phần phải học bổ sung bao gồm: 

Stt Tên học phần Số tín chỉ 

1. Lý luận chung về nhà nước và pháp luật 4 

2. Lịch sử nhà nước và pháp luật 4 

3. Luật hiến pháp Việt nam 4 

4. Luật hành chính và tố tụng hành chính Việt Nam 4 

5. Luật dân sự và tố tụng dân sự Việt Nam 4 

6. Luật hình sự và tố tụng hình sự Việt Nam 4 

 Tổng số 24 

 

2. Hồ sơ đăng kí dự tuyển 

Năm 2023, việc đăng kí dự tuyển tiếp tục được thực hiện trên phần mềm tuyển sinh 

sau đại học. Thời gian đăng ký của thí sinh được mở liên tục trong cả năm và được khóa lại 

theo từng đợt tại thời điểm chuẩn bị cho công tác tổ chức thi. 

Thí sinh có nhiệm vụ:  

 1) Truy cập vào phần mềm tuyển sinh sau đại học của ĐHQGHN tại địa chỉ: 

http://tssdh.vnu.edu.vn và thực hiện đăng kí dự tuyển trực tuyến theo hướng dẫn. Thí sinh 

đã đăng ký tài khoản trong những kỳ tuyển sinh trước và chưa nhập học tại bất kỳ đơn vị nào 

trong ĐHQGHN có thể sử dụng tài khoản đã có để đăng ký dự tuyển trong năm 2023. Thí 

sinh phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực trong các thông tin khai báo. 
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 2) Chuyển lệ phí tuyển sinh theo quy định vào tài khoản của đơn vị hoặc nộp trực tiếp 

bằng tiền mặt tại Trường Đại học Luật. 

3. Thời gian đăng ký dự tuyển: 

Thời gian khai báo thông tin trực tuyến (và nhận hồ sơ đối với thí sinh dự tuyển đào 

tạo tiến sĩ). Nếu hồ sơ chuyển qua đường bưu điện sẽ tính theo dấu bưu điện. 

- Đợt 1: từ 8h00 ngày 01/03/2023 đến 17h00 ngày 14/04/2023.  

- Đợt 2: từ 8h00 ngày 22/05/2023 đến 17h00 ngày 30/08/2023. 

4. Sau khi hoàn thành việc đăng ký tuyển sinh trên phần mềm tuyển sinh, thí sinh cần nộp 

các hồ sơ bằng bản giấy tại Phòng Đào tạo và công tác học sinh sinh viên, phòng 309 nhà 

E1, Trường Đại học Luật, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. 

4.1. Hồ sơ bằng file giấy đối với chương trình đào tạo Thạc sĩ: 

4.1.1. Hồ sơ gồm có: 

a) Vỏ đựng hồ sơ 

b) 04 Bản sao công chứng/chứng thực hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học. Thí sinh có bằng tốt 

nghiệp ở nước ngoài phải được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định 

hiện hành; 

c) 03 Bản sao công chứng/chứng thực hợp lệ bảng điểm đại học;  

d) 04 Bản sao công chứng/chứng thực hợp lệ văn bằng, chứng chỉ xác nhận năng lực ngoại 

ngữ: 

 Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương các bậc của Khung năng lực ngoại 

ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam: bậc 3 (đối với chương trình đào tạo trình độ thạc 

sĩ chuẩn ĐHQGHN). Chứng chỉ có giá trị trong thời hạn 02 năm kể từ ngày thi 

chứng chỉ ngoại ngữ đến ngày đăng kí dự thi thạc sĩ và được cấp bởi cơ sở được 

ĐHQGHN công nhận; 

 Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài; 

e) 01 Sơ yếu lí lịch có dán ảnh (trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nhập học) có xác 

nhận của thủ trưởng cơ quan quản lí (đối với người làm việc tại cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp nhà nước hoặc ngoài nhà nước) hoặc xác nhận chính quyền địa phương nơi cư trú 

(đối với người không làm việc tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước hoặc ngoài nhà 

nước); 

f) 01 Bản chính giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập của bệnh viện đa khoa (trong thời 

hạn 06 tháng tính đến ngày dự kiến nhập học như mục 1.9); 

g) 02 ảnh cỡ 2x3 để làm thẻ học viên (ghi rõ họ tên, ngày sinh sau ảnh, để trong phong bì 

ghi họ tên) 

h) Bản cam đoan tính hợp pháp của hồ sơ dự tuyển 

4.1.2. Các biểu mẫu kèm theo: 

- Phiếu đăng ký dự tuyển (mẫu: 01) 

- Sơ yếu lý lịch (mẫu: 02) 

- Bản cam đoan tính hợp pháp của văn bằng, chứng chỉ.(mẫu 03) 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 

-------------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

=============== 

P H I Ế U  Đ Ă N G  K Ý  D Ự  T U Y Ể N  Đ À O  T Ạ O  T H Ạ C  S Ĩ  N Ă M  2 0 2 3  

TẠI HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC – TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT, ĐHQGHN  

1. Họ và tên (viết chữ in hoa): ................................................ 2. Giới tính: ……………… 

3.  Ngày sinh: ............................................... 4. Nơi sinh: ………………………………… 

5. Nơi ở hiện nay: ………………………………………………………………………… 

6. Đối tượng dự tuyển: - Thí sinh tự do 

   - Cơ quan cử: Cơ quan hành chính sự nghiệp 

    Cơ quan khác 

7. Cơ quan công tác hiện nay: …………………………………………………………… 

8. Chuyên môn công tác: ….……                      9. Chức vụ: ……………………………. 

10. Thâm niên nghề nghiệp (số năm công tác trong lĩnh vực ĐKDT): …………………… 

11. Văn bằng đại học: Tốt nghiệp ngành: .........................................loại…………………… 

hệ .................... tại trường ................................................................... năm …………………. 

12. Văn bằng thạc sĩ: Tốt nghiệp chuyên ngành:…………………………………...………… 

ngành ...................  tại trường .............................................................. năm ………………… 

13. Số lượng bài báo khoa học đã công bố:………………………………………….………. 

14. Đối tượng ưu tiên (nếu có ghi rõ đối tương): …………………………………………….. 

Giấy tờ minh chứng cho đối tượng ưu tiên: …………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

15. Đăng ký đào tạo thạc sĩ tại: Trường Đại học Luật, ĐHQGHN 

16. Chuyên ngành đăng ký dự tuyển: 

...........................................................................................  

Mã số: ………………………………………………………………………………………… 

17. Chứng chỉ Ngoại ngữ:  …………………………………………(Tiếng: ……………) 

18. Địa chỉ liên hệ:……………………………………………………………………………. 

.............................................................................................Điện thoại: ……………………… 

 

Xác nhận của cơ quan hiện đang công tác 

(Hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú,  

nếu là thí sinh tự do) 

…, ngày         tháng          năm            

Người đăng ký 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

Mẫu 01 
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Mẫu 2 

 

 

                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                          -----oOo----- 

 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH  

 

Họ và tên:  .......................................................... ……Nam, nữ: ......................  

Sinh năm:  .........................................................................................................  

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:  ..................................................  

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

Chứng minh nhân dân số:  ............................... ..Cấp tại: ..............................  

Ngày……..tháng……..năm 20…… 

Khi cần báo tin cho ai, ở đâu? (Ghi rõ địa chỉ người nhận, điện thoại) 

 ............................................................................................................................   

 ............................................................................................................................   

 ............................................................................................................................   

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN  

Họ và tên: ......................................................  ....................................................  

Sinh ngày …….… tháng ….… năm ………………………. Tại:  ...................  

Nguyên quán: ……………………………………………….Dân tộc:……… 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : ......................................................................  

Nơi ở hiện nay: 

……………………………………………………………………………… 

Đảng / Đoàn viên:…………………..Ngày vào:………………Nơi vào:……………… 

Trình độ văn hóa: .......................................... ……………… ….Xếp loại TN:………… 

Trình độ chuyên môn: ( đã tốt nghiệp CĐ; ĐH ) ………………Xếp loại TN: …….….. 

Trình độ ngoại ngữ:…………………………..………………Xếp loại: ………………. 

  

 

 

 

(Ảnh 4cm x 6cm) 

 

Mẫu 02 
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QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG BẢN THÂN 

 

Từ tháng năm 

đến tháng năm 
Làm công tác gì Ở đâu Giữ chức vụ gì 

    

    

 

KHEN THƯỞNG VÀ KỈ LUẬT 

 

Khen thưởng: ...................................................................................................... …. 

Kỉ luật: ................................................................................................................ …. 
 

II. THÔNG TIN GIA ĐÌNH 

1. Họ và tên bố: ............................................ ….………….. Năm sinh:…………………. 

Nghề nghiệp .................................................. ……………………………..……………… 

Nơi làm việc:………………………………………………………………..…………….. 

Nơi ở hiện nay:…………………….……………………………………………………… 

2. Họ và tên mẹ: ……………………………………………………..Năm sinh: ............. 

Nghề nghiệp .................................................. ...…………………….…………………….. 

Nơi làm việc:………………………………………………………………..……………. 

Nơi ở hiện nay :…………………………………………………………………………… 

3. Họ và tên vợ/chồng: ………………………...………….. Năm sinh:………………… 

Nghề nghiệp  ................................................. ……………………..……………………… 

Nơi làm việc:………………………………………………………………..…………….. 

Nơi ở hiện nay:………………………………………….………………………………… 

4. Các con: (Tên, năm sinh )…………………………………………..………………… 

…………………………………………………………………………………………….. 

5. Anh chị em ruột: (tên, năm sinh, nghề nghiệp, nơi làm việc, chỗ ở ) ......  

……………………………………………………………………….……….……………

…………………………………………………………………………………………….. 

LỜI CAM ĐOAN 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có điều gì khai man tôi xin 

chịu trách nhiệm hoàn toàn. 

Xác nhận của cơ quan hiện đang công tác  

(Hoặc chính quyền địa phường nơi cư trú) 

Ngày .....tháng.....năm.......... 

Người khai ký tên 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc 

---o0o--- 

 

GIẤY CAM ĐOAN 

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh SĐH Trường Đại học Luật, ĐHQGHN 

Tên tôi là:…… ………………………………………………………………….. 

Ngày sinh: ……………………………………………………………………… 

Nơi sinh : ………………………………………………….……………………. 

Số điện thoại liên hệ : ……………………………………………………….…. 

Đăng ký dự tuyển thạc sĩ chuyên ngành : ……………………………………….... 

Tại Trường Đại học Luật, ĐHQGHN đợt    năm 20…. 

Tôi xin cam kết các giấy tờ nộp trong hồ sơ tuyển sinh đúng pháp lý bao gồm : 

g) Bản sao có xác nhận công chứng bằng tốt nghiệp và bảng điểm đại học 

h) Bản sao có xác nhận công chứng chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có) của trường :.... 

(Chứng chỉ tiếng…………) 

i) Hồ sơ minh chứng đối tượng ưu tiên (nếu có) :......................................... 

 Tôi xin cam đoan hồ sơ dự tuyển tuyển sinh của tôi là sự thật, đúng và đủ theo tiêu 

chuẩn, điều kiện qui chế tuyển sinh sau đại học của ĐHQGHN và Bộ GD&ĐT. Tôi xin chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về các văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ liên quan khác nộp 

trong hồ sơ dự tuyển tuyển sinh, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm và xử lý theo qui chế tuyển 

sinh sau đại học của ĐHQGHN và Bộ GD&ĐT. 

Trân trọng! 

 Hà Nội, ngày …. tháng ….  năm 20.... 

NGƯỜI LÀM ĐƠN 
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4.2. Hồ sơ bằng file giấy đối với chương trình đào tạo Tiến sĩ: 

a) Đơn đăng kí dự tuyển (in trên phần mềm đăng ký trực tuyến): 01 bản; 

b) Sơ yếu lý lịch cá nhân và lý lịch khoa học (có xác nhận của cơ quan nơi công tác, 

dấu đỏ): 01 bản; 

c) Bản sao hợp lệ (có công chứng) các văn bằng, chứng chỉ và minh chứng về chuyên 

môn, ngoại ngữ, kinh nghiệm nghiên cứu khoa học và thâm niên công tác theo quy định:   

- Bản sao hợp lệ văn bằng, chứng chỉ: 02 bản; 

- Bản sao hợp lệ bảng điểm đại học, bảng điểm thạc sĩ: 02 bản; 

- Giấy chứng nhận công nhận văn bằng trong trường hợp bằng do cơ sở giáo dục nước 

ngoài cấp: 02 bản; 

- Minh chứng kinh nghiệm nghiên cứu khoa học, thâm niên công tác (nếu có): 01 bản; 

- Bản sao chụp các bài báo và/hoặc báo cáo khoa học đã công bố (đóng thành tập, có 

bìa và danh mục): 06 bản; 

e) Đề cương nghiên cứu đáp ứng các yêu cầu, nội dung theo quy định của ĐHQGHN 

(nêu rõ tên đề tài dự kiến, lĩnh vực nghiên cứu; lí do lựa chọn lĩnh vực, đề tài nghiên cứu; 

giản lược về tình hình nghiên cứu lĩnh vực đó trong và ngoài nước; mục tiêu nghiên cứu; một 

số nội dung nghiên cứu chủ yếu; phương pháp nghiên cứu và dự kiến kết quả đạt được; lí do 

lựa chọn đơn vị đào tạo; kế hoạch thực hiện trong thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến 

thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh cho việc thực hiện luận án tiến sĩ. 

Trong đề cương có thể đề xuất cán bộ hướng dẫn): 06 bản. 

f) Thư giới thiệu của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc 

học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am 

hiểu lĩnh vực chuyên môn mà người dự tuyển dự định nghiên cứu: 06 bản  

Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá người dự tuyển về:  

- Phẩm chất đạo đức, năng lực và thái độ nghiên cứu khoa học, trình độ chuyên môn 

của người dự tuyển; 

- Đối với nhà khoa học đáp ứng các tiêu chí của người hướng dẫn nghiên cứu sinh và 

đồng ý nhận làm cán bộ hướng dẫn luận án, cần bổ sung thêm nhận xét về tính cấp thiết, khả 

thi của đề tài, nội dung nghiên cứu; và nói rõ khả năng huy động nghiên cứu sinh vào các đề 

tài, dự án nghiên cứu cũng như nguồn kinh phí có thể chi cho hoạt động nghiên cứu của 

nghiên cứu sinh. 

- Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh. 

 Địa điểm thu nhận hồ sơ dự tuyển Tiến sĩ/Thạc sĩ: 
  Phòng Đào tạo và CTHSSV, Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội. 
  Địa chỉ: Phòng 309, nhà E1, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. 
  ĐT: 024. 3754.6674. 


