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UBND TỈNH VĨNH LONG               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       SỞ TƯ PHÁP                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số: 407/TB-STP                                          Vĩnh Long, ngày 08. tháng 4 năm 2021 

  

THÔNG BÁO 

Về việc tuyển sinh lớp đào tạo nghề Luật sư  

tại tỉnh Vĩnh Long năm 2021 

 

 

Căn cứ Công văn số 201/HVTP-ĐTCTHV ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Học 

viện Tư pháp - Bộ Tư pháp về việc liên kết mở lớp đào tạo nghề Luật sư tại tỉnh 

Vĩnh Long. Được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tại Công văn 

số 1491/UBND-BTCDNC ngày 05 tháng 4 năm 2021 về việc chủ trương tổ chức 

lớp đào tạo nghề Luật sư. 

Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long thông báo tuyển sinh lớp đào tạo nghề Luật sư liên 

kết Học viện Tư pháp năm 2021, cụ thể như sau:  

1. Đối tượng tuyển sinh: Người đã tốt nghiệp Cử nhân Luật trở lên (tất cả các 

loại hình đào tạo). 

2. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển. 

3. Thời gian - địa điểm học 

- Thời gian đào tạo: 12 tháng (tương ứng với 39 tín chỉ). 

- Thời gian học: Ngày Thứ bảy và Chủ nhật hàng tuần. 

- Thời gian dự kiến mở lớp: Quý II/2021 (số lượng tối thiểu 40 học viên/01 lớp 

và không quá 60 học viên/01 lớp). 

- Địa điểm học: Tại thành phố Vĩnh Long (địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau). 

4. Mức thu dịch vụ xét tuyển hồ sơ và học phí 

4.1. Mức thu dịch vụ xét tuyển hồ sơ: 150.000 đồng/hồ sơ/người (nộp tiền mặt 

tại thời điểm nộp hồ sơ). 

4.2. Học phí: Học phí toàn khóa là: 22.760.000 đồng/01 học viên/01 khóa học 

(tương ứng với 39 tín chỉ). 

Học viên có thể đóng toàn bộ học phí ngay khi nhập học hoặc đóng thành hai 

đợt, cụ thể như sau: 
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+ Đợt 1: học viên phải đóng số tiền là 12.837.000 đồng (Mười hai triệu tám 

trăm ba mươi bảy ngàn đồng chẵn) tương ứng với số lượng 22 tín chỉ vào ngày làm 

thủ tục nhập học (theo Thông báo nhập học). 

+ Đợt 2: học viên đóng tiếp số tiền là 9.923.000 đồng (Chín triệu chín trăm hai 

mươi ba ngàn đồng chẵn) tương ứng với số lượng 17 tín chỉ sau 06 tháng, kể từ ngày 

nhập học. 

Mức học phí trên chưa bao gồm chi phí phát sinh do mở lớp tại tỉnh Vĩnh Long 

(chi phí thuê hội trường học, hội trường thi, nước uống phục vụ giảng viên và học 

viên, tiền đi lại, tiền ở, phụ cấp công tác phí cho giảng viên, cán bộ quản lý lớp của 

Học viện Tư pháp tham gia giảng dạy, quản lý đào tạo từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí 

Minh đến Vĩnh Long và ngược lại), hàng năm mức học phí này có thể tăng thêm, 

mức tăng có thể thay đổi theo quy định của pháp luật và Quyết định của Giám đốc 

Học viện Tư pháp. 

5. Phát hành, nhận hồ sơ 

5.1. Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ và nhận hồ sơ 

- Học viện Tư pháp phát hành hồ sơ tuyển sinh điện tử trên Cổng Thông tin 

điện tử của Học viện Tư pháp. Thí sinh tải về theo đường link 

http://hocvientuphap.edu.vn/daotao/Pages/cac-mau-don.aspx). 

- Nơi nhận hồ sơ (nộp trực tiếp) tại Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp - Sở 

Tư pháp tỉnh Vĩnh Long (số 08, đường 30/4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh 

Vĩnh Long). 

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/5/2021. Khi đến 

nộp hồ sơ, học viên nộp tiền lệ phí xét tuyển là 150.000 đồng/hồ sơ/người. 

Đồng thời, để đảm bảo cho học viên đăng ký và nhập học, khi nhận hồ sơ, Sở 

Tư pháp tỉnh Vĩnh Long sẽ tạm thu chi phí mở lớp 3.000.000 đồng (Ba triệu 

đồng)/học viên, số tiền này sẽ khấu trừ vào chi phí mở lớp. Nếu học viên đã nộp hồ 

sơ mà không tham dự khóa học, Sở Tư pháp sẽ không hoàn trả số tiền đã thu nêu 

trên. 

5.2. Hồ sơ tuyển sinh (Lưu ý: Sơ yếu lý lịch và Phiếu đăng ký tuyển sinh viết 

tay, không đánh máy) 

- Mỗi thí sinh nộp 02 bộ hồ sơ theo mẫu của Học viện Tư pháp gồm:  

http://hocvientuphap.edu.vn/daotao/Pages/cac-mau-don.aspx?ItemID=9
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+ 02 Sơ yếu lý lịch (theo mẫu của Học viện Tư pháp). Sơ yếu lý lịch phải được 

cơ quan, đơn vị đủ tư cách pháp lý xác nhận gồm: Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

phường/xã hoặc thủ trưởng cơ quan quản lý ký và đóng dấu; 

+ 02 Phiếu đăng ký tuyển sinh có dán ảnh; 

+ 02 Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp Cử nhân Luật trở lên. Đối với bằng 

tốt nghiệp ở nước ngoài phải có giấy chứng nhận của Cục Quản lý chất lượng của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc văn bản xác định trường hợp không phải công nhận 

văn bằng tương đương; 

+ 04 ảnh 4x6 ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh của thí sinh ở mặt sau ảnh; 

+ 02 phong bì có dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh. 

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ: Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp - Sở Tư 

pháp tỉnh Vĩnh Long; Địa chỉ: số 08, đường 30/4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, 

tỉnh Vĩnh Long; Số điện thoại: 02703.836.402 hoặc liên hệ bà Nguyễn Thị Khánh 

Quyên - Phó Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp, số điện thoại: 

0939.197.288. Website: http://stp.vinhlong.gov.vn./. 

 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 

- Ủy ban nhân dân tỉnh (báo cáo);  PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Học viện Tư pháp (để phối hợp); 

- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp (báo cáo); 

- Các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;  

- Công an tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; 

- Đoàn luật sư tỉnh; 

- UBND và Phòng Tư pháp cấp huyện; Đỗ Đình Gần 

- TAND và VKSND tỉnh, cấp huyện;   
- Trường Đại học Cửu Long; Trường Cao đẳng Vĩnh Long;   

- Sở Tư pháp, Đoàn luật sư các tỉnh, TP: Tiền Giang,  

Long An, Đồng Tháp, Cần Thơ (hỗ trợ thông báo);                                                                 

- Các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh;                                                                                        

- Ban Giám đốc (để biết); 

- Thanh tra - Văn phòng Sở (đăng Website); 

- Lưu: VT, HC&BTTP.  

  

http://stp.vinhlong.gov.vn/
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